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 ל עדכ

 ווסוי 26 הוה 6 [1011311.601 ןמרב רואיל :תאמ

 1 ו
 םייאמה ירוי לש ותביש .קדצב .םיפדמהמ ₪181 1 זז 2
 \ה\ והו|.ג < 5 .תומויא תוביס ןתואמ הנכסב ןכ םג תאצמנ

 עיגה .תיגניקיוה היגולותימה תא םכל ריכהש קחשמ הלחא !41/1%5 תא םירכוו
 -רות) .םמצעב םיגניקיוה םילאה לש םידיקפתה קחשמב בורקמ סתוא ריכהל ןמאה /
 (.המכ דועו ולש ןבה -ןידוא .םילאה יבאו סערה לא /

 ???םינמזב דומעי אל יוב יליב םאה - הלוסנוקה תושדח
 םלועהש ינפל ,בוש ילבל ולפנ םימואתה ילדגמש ינפל דוע

 יי יי ב יי
 0 ו כ יו

 ךחגל יל ושרה .2002 ראורבפ :שדחה דעומה .ןפיבו יאפוראה קושל
1 

 א₪0א-ל םישדח םיקחשמ ,רוחיאה תורמל
 הלוסנוקל םיקחשמ חותיפ לע עגרכ תדבוע תינפיה א /\\א!('() תרבח
 םינוב םג םה .אוט6 שטו - ו 5001 6יג|וטטז 2 םניב ,יוב יליב לש
 אל .[כטגש וס 181118 :ארקנ אוהו הלוסנוקה רובע ירמגל שדח קחשמ
 ...יתואיצמ דאמ קחשמ עמשנ הז יל לבא םכתא המ תעדוי

 ןכ!:/\[(כ ןבצעמה קחשמה לש תקוושמה '[1:6'א/() תרבח ,ףסונב
 הלוסנוקב תידעלב אציש הרדסב ישילש רתוכ תחתפמ 086 ,\1.[צז:
 ו

 הרצקב תיגניקיוה הירוטסיהה לע דומלל ןתינ וב יתוכיא רתאב רדהתמ קחשמה
 ו ]

 .רבמצדב עיגמ

 6ו/ווו7הזוסא ו ווו
 תרדסב ישילשה רתוכה תקשה לע עידוה [וו[טטזגתו6 תרבח
 הכרעמה לע היהי אל שגדה םעפה .("1:10\/11.12/\1כא היגטרטסאה

 םדקתהל היהי ןתינ קחשמב .הלכלכו היטמולפיד לע םא יכ תיאבצה
 ,רתוי תמדקתמ םכלש תוברתהש לככ .תונמאהו הלכשהה חותיפ י"ע

 ;ק 6 חתפמה הזו רתוי לודג היהי םכלש העפשהה הטש ךכ
 .רבוטקוא ףוסב ץראל עיגמ

 ₪56 //ה וכ 4 -
 :] 7 :\ 40 4 | ב |

 הלוסנוק ונל איבהל לוכי אל יוב יליב
 אל אוה וזה הבחרהה תכרע תא לבא ,ןמוב
 \[671 יגוס תללוכ הכרעה ...צצימחהל זעי
 ךרעמ ,םיבכר ,םיינוידב תוברק ירוזא ,םישדח
 רפסמ וליפאו דיחי ןקחשל שדח תומישמ

 כ )
 .רבמבונב עיגמ

 וו הון ופה יו - י . < - "

 20 ו ו | , ק וו , ג יל -- / "8

 וצל ו
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 זוחפ 5ואו5- ורכז ס/הז:
 כ וב 6

 השדח הבחרה תכרע לע תוזירכמו 1:/\ םע דחי \1/\א1% תרבח

 רפסמ .בשחמב םילדגמ םתאש 5 םישנאל תושיגפ לש
 ,תושדח תויונח :םכלש תושיגפה םויקל ןאכ םיפסונ תומוקמ

 (...וצרת םא ,טיפ 'ץיפ) יאקירמא ןונזמו םי ףוח
 .רבמבונב עיגמ

 7: ו ל: 4 וע
 לולכל אלו סישדח םיקחשמ רוקסל הלוכי ינא ךיא

 תרגסמב !הראל לשו ילש םיברחה ,₪112025 תא

 שדח רתוכ אצוי םסהלש יפמילואה טרופסה יקחשמ

 ל

 ילולסמ ןניב ,תויפמילוא תויורחת שש ללוכ רתוכה

 ,תוציפק .,לשפוח | ןונגסב = סישנו םירבגל  יקס

 םסישועש סירבדה ראש לכו א( ם03אעק

 .גלש לע םיפמילוא םיקחשמב

 .רבמבונב עיגמ

 .1\)()(56:6- 1.5 קחשמל השדח הסרג לע היירכמ ינוס

 ל יו

 ריכומ קחשמה .תשרב קחשמל גרדוש אוה וישכעו הלוסנוקה

 < גגוחפסש וא: 1086 סע דחי 1\/11. 1 ,1= לש בוליש

 17 קחשמב .םיירוקמ םירבד תצק םג קפסמ לבא 5

 .סיביוא ןומהו קשנ ילכ 30 -מ רתוי סע דיחי ןקחשל תומישמ

 .ןיידע םינותנ הברה םיקפסמ אל תשרב קחשמה לע

 .רבמבונב עיגמ

 ו

06 [ 52] 6 

 וב 113 | ב ג
 36[61'ל סג עיגמו ךרדל אצי יאקירמאה לובטופה קחשמ

 המכו תולובג רבוש בוש אוה ךיא םירפסמ תומוסרפה לכב |
 הנישה טרופסב החמתמ רותב .םויה לכ וב קחשל דמחנ היהי ,

 .בוט רתוי הברה קחשמ אוה 1\:₪41 2002ש ןייצל תבייח ינא
 .שדוחה עיגמ 1

1 

 זו 43
 4, זמ 8%
 0 6 1 הז 1

 - נט 25516 קה וו
 ו

 ו ל יי

 קחשמה ...םש אצמנ אל גרבליפסש ללגב קר

 חורשפא שי .ןקחשל םישודיח תתל הסנמ טלחהב

 יגוס רפסמ שי .תולעמ 360 ,תוישפוחב עונל

 ו רו

 .םהב תולקתיהה

 .רבמבונב עיגמ

 ל 7 2 ה ו
 6 ' ו | וז , ' 0% 0 צף א ] ו י . /
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 הר הם תה קוק ה רק ל
 יקצסולופ ןרע :תאמ

 תכשונ תואיצמ אוה ,(:135166(006 תאצוהב ,(2ק673110מת 1135 סו

 (כקסזגחסת לש ףסונ דוחיי .םעפ-יא ואציש רתויב םיינתפאשה המחלמה יקחשממ דחא

 םוילאירה תמר אוה ת|ג:וקסו | לכ לע תיתימא המחלמ תומדל וחיטבה קחשמה יחתפמ
 םלוכ אלש עדוי ינא ,ולש ההובהה | תא םייקמ קחשמה תובר תוניחבמו ,ךכמ עמתשמש המ
 ה בה טה תא םיברוא יי שיגרמ ךיא תעפל/םתיצר םעפ יא םא זא .תאזה החטבהה

 לע ועגתשי - םיבהוא ןכש ולא | (0מ67981108-ש הווקמ טלחהב ינא - תיתימא המחלמב לייח
 תועיפומ דימת אלש תודבוע רפסמ / : כה רבדה היהי + ו .ווחתש הזל בורק י יהי ולבק ?אטבתמ הז המב .הזה קחשמה

 םניחב תונימז ויהיש תובר .'וכו םכל םיפצמ םה רשאכ םיבראמ םימיקמ
 וליפא ליכמ ךרועה .טנרטניאב | ןמזה תצאה תורשפא איה םזילאירמ קחשמה לש הדיחיה הגירחה

 ןיכמש תומישמ תריציל ףשא .(?אה ?תונוריטב תורימשב תאזכ תורשפא יל התייה אל המל) ולש
 ךרובע ברקה הדשמ קלח | םילקתנש דע בר ןמז ךשמב תממעשמ הביבסב לרטפל םוקמב
 תובכרומ ףיסוהל ךל רשפאמו | יתועמשמ והשמש דע ןמזה תא ץיאהל רשפא ,ללכב םא ,ןשקאב

 ליחתהל םוקמב ןכומ והשמל יריב ךילע חותפל לולע טלחהב ביואהש איה וז הטישב ןורסחה .הרקי כ יקחשמב 2000 הסילטה
 : דחמ לי ְי יי ךלש לייחה הרוק המ ןיבתש ינפלו 4

 .ספאמ ,שדחמ ל חתת המישמהו לופ ך | ן תא םג - גורהל לוכי דחא רודכ 0) כ 6 ז 8 | 2 ה

 ?הפימ קוחר ,קוחרמ הפי רוביגה לייחה תא םגו ביואה ילייח | א'ח קס
 [3ה66 62331105, %0\1+ \/ 3! | אל איה לבא ,םזילאירל תובר תעייסמ קחשמה לש הקיפרגה .םכלש | תבלשמ ךא ,תינוידב
 (067811סת-ב יתבהא יכהש | רבדה קחשמ תוביבס םע ןיוצמ רדתסמ יפרגה עונמה .תמלשומ | 7 | [ | השק הכאלמ אוה קיודמ ירי 5 ו
 השגרה ךל ןתונ קחשמהש אוה 113% קסנת] | ₪א₪ לע אב הז לבא ,םילייחו םיבכר לש עפש םעו תויקנע | קיודמב תורילו ץורל וסנת לא - - ו

 לסחמו תוירימ קמחתמש רוביג-רפוס הזיא אל קלח םיאלממ םיצעו םיחיש) קחשמה תביבס לבא ,בורקמ תא וחק - הבר תויחמומ תשרוד םירטפוקילה /םיקנטב הגיהנ . 7 : : התא :הלודג המחלמב קלח חקול תמאב התאש םג בוט יד םיארנ םילייחו םיבכר .טוריפו היצולוזר ןובשח | | .םיכורא םיחווטל אל דחוימב .תינמז"וב ה : :

 קלח התא ,ףעפע דינהל ילב םיביוא תורשע .בורקמ ער שממ תיארנ (הביבסהמ לודג | .הלא םילכב הטילשה תא ודמלו ןמזה ל ל ורציו
 ךירצש תווצב לייח תומדב םא ןיב - ה'רבחהמ דצמ :תונורסחו תונורתי שי קחשמה לש היצמינאל םג < יברקה הדשב תשומחת ופסא - תיפוסניא הניא תשומחת לק | . /
 תומדב וא ולש דקפמה תוארוה רחא אלמל - ינש דצמ ךא ,תויצמינא ןווגמ שי תויומדל ,דחא .םזילאירל תובר הפיסומ בשחמה תודיחי לש תיתוכאלמה הניבה םג 0 7

 עוציב לעו םילייחה ייח לע יארחאש דקפמ הסינכל ,לשמל. - היצמינא ללכ ןיא םימיוסמ םיקלחל םימדקתמ ביוא ילייח ,םהילע םירוי רשאכ תורזפתמ ביוא תודיחי | ,807ה | תונש ו |
 .המישמה .תומלענו תוברקתמ טושפ תויומדה .בכר ילכל האווסה תרזעב םירתתסמ ,םתוא ולגיש םיצור אל םה רשאכ טאל .הפוקת התוא לש היגולונכטהו הקיטילופה

 ,ןויריש תוחוכ לש הרזעל םיארוק ,םכתא ףגאל םיסנמ ,יעבט הסחמו יקחשמ רנא'זב (0ק6ז9ווסת [[88םקסות% לש יתימאה דוחייה

 | יפרג ןוויגל אל איה הנווכה .ןקחשל ןתינש ברה ןוויגה אוה המחלמה
 דיקפתב ןוויגל אלא (ישילש וא ןושאר טבממ קחושמ קחשמה לכ)
 .המחלמב ןקחשה לש

 ולאל ,ילגר לייח) טושפ קינר"יח םיקחשמ ונא קחשמה תליחתב
 לש תודוקפה רחא אלמל בייחש (יאבצ גנלסל םיליגר אלש םכמ
 םימדוקמ ונא תוירחאו ןויסינ ונרבצש רחאל ,ךשמהב .ולש דקפמה
 הכזנ ןיבל ןיב .ונלש תווצה ירבחל גואדל םיכירצו ידוקיפ דיקפתל
 םיאורש רבד לכב גוהנל רשפא ,ןורקעב :םיבכר ןווגמב טולשל
 ,(םיסוטמ דגנ) מ"נ ילכ ,םיקנט ,תויאשמ ,םיפי'ג ללוכ הזו ,קחשמב
 םיסלכואמ תויהל םילוכי םיבכרה בור .דועו םירטפוקילה ,םיסוטמ
 םע דחיב ועסתש הרקי תובר םימעפו ,דחא לייחמ רתוי ידי-לע
 פי'גב וגהנת וא תיאשמ לש ירוחאה קלחב םכלש תווצה ירבח

 ילייח לע וריי םכירבחש 2%

 אל קחשמה לש עקרה תקיסומ ,דנואסה תניחבמ
 םיבלתשמ תויריה לש םיטקפאהו ,ידמ רתוי העירפמ
 ינשה םע דחא םירבדמש םילייחה ךירבח תולוק םַע ןיוצמ
 תויריה תולוק .ביוא ילייחב תולקתיה לע םיחוודמו רשקב
 ץלמומש ךכ ,ביואה ילייח םוקימ תא רתאל םירזוע וליפא
 םתא םא םייתוכיא םילוקמרבו בוט לוק סיטרכב דייטצהל
 ,קנט לע דוקיפ ,םיבראמ ,ןויריש תוחוכ יווילב ,קחשמה ךותל שממ סנכיהל םיצור

 תחקל םיצור .דועו ,עקרק תודיחיל תיריווא הרזע תויורשפאה לכ תא ליכמ (כקסזפווסמ [135תקסות[
 ,(0ק6ז9וג0₪ 1350ק01ת1 לע וכל ?המחלמב קלח ,דיחי ןקחשל הכרעמ קחשמ :וגוסמ םיקחשמב תוליגרה |
 !יתימאה רבדה לע ורתו ה השק קחשמה) תונוש ישוק תוגרד ,דיחי ןקחשל ריהמ קחשמ |

 ללוכ) םיפתתשמ הבורמ קחשמו (הליגרה הגרדב םג ידמל
 דומעל-ןורחא-ראשנ-ימד-הארנ בצמ ,לגדה-תא"סופת בצמ
 םע דחיב תומישמ עצבל תורשפאמש תויפותיש תומישמו

 ,(בשחמה דגנ ,םירחא םישנא |
 תומישמ ךרוע םע םג עיגמ (כקסזגווסת 185 קסוה[
 תומישמ לש הנכה דדועי יאדוובש המ - שומישל לק

 הגאדו ריהז ןונכת שרוד קחשמה ,םוכיסל
 - התמ תומדה רשאכ) םכלש תומדה ייחל
 אוה הרומתבו (שדחמ המישמה תא םיליחתמ
 םינוש םיטקפסא לש תיתואיצמ היווח קפסמ
 םירוזא לע הרימש ,םירויס :תיתימא המחלמב
 םיילגר םילייח לש תורעתסה ,תובישח ילעב



 וגס: 6ויתוהמ 62100111.60חו ןמרב רואיל
 ה . ' =-₪

 " ק"מ | 1"
 / | . ו

. . 

 / -=% - ר - שש | ,

 גןו:4% 4 1 . :
 ן י-

 , יור - . ,"
 ו ו א זד = -

 | ,וישנ 4% , "41 . : - 7
 , 2% ₪ שי ן

. / 

 לכב וקסעתה וב ,"ברק ןודעומ" טרסה
 םלועה ירדסל ומרגיש םירבד ינימ
 קחשמה יככותל רצק טבמ .תונתשהל
 תורדגה לכ תא תונשל תוצרל יל םרג
 קחשמה .הלאה םיכבוסמה םירנא'זה
 בלושמ תמא ןמזב היגטרטסאכ רדגומ
 .םוסק םלועב םידיקפת קחשמ םע
 ולכי אל ?הלאה םיקחשמל הרק המ
 תארוק יתייה ?דחא רנא'זב קפתסהל
 םימסק ,תויומד תבורמ הקתפרה הזל
 ,הללאי .םהילע בושחל ךירצש תוברקו
 'זןגאלב תצק השענ ואוב

 ףשכמה תא קחשלו ליחתהל יתטלחה
 ךלה המודא הפיכ ומכש ,סוילנרוק דמלתמה
 .םירועיש תצק ונממ לבקל ידכ ודוד תיבל
 םלענ דודהש יתיליג ,תיבל יתעגהשכ םלוא
 ותוא אוצמל איה ילע הלפנש המישמהו
 הניחבהמ ,םלועה תא ליצהל ךכ רחאו
 לכמ קמועו בוט ןונכת ןאכ שי תירופיסה
 תויומד ינימ לכ ןאכ שוגפל רשפא .תוניחבה
 שופיחהו תידרונהו תינוויה היגולותימהמ
 ןיינעמ רתוי הברה השענ ןאיצול דודה ירחא
 .םיביוא גורהלו שפחל םתסמ

 ברקה ינפל בוט רפס
 קחשמב יתבהאש םינושארה םירבדה דחא

 רותב ילש הכומנה הגרדה תורמלש אוה
 ינפלו םימסק תרבוחב תרדהתמ ינא ,םסוק
 יל אבש המ קוידב רוחבל הלוכי בלש לכ
 םינמזמ םימסקה בור .ברקב וב שמתשהל
 םיתשק ומכ םחלהל יל ורזעיש םירבח
 .עגפא אל ימצע ינאש ידכ ,לכה .תוצלפמו
 ךירצ םימסקה תא ליטהל ידכש ןבומכ
 .יוצמ הקתפרה קחשמ לכב ומכ הנאמ רובצל
 הרזע לכ ילבו דבל ירמגל "יתסבהש" עגרב
 רעש חתפנ ,ביואה תא -יתנמיזש םיפלאהמ
 לע םירזוח יד ןאכ םירבדה .אבה בלשל
 בלש לכ ,הזכש חתופמ קחשמ ליבשב םמצע
 אוצמל םוקמב ,ילש דודה תא תשפחמ ינא
 ,םיילעוג םירוצי ללש תאצומ ינא ותוא
 תרבועו םימוסקה ידידי תרזעב םהב תמחלנ
 ,אבה בלשל

 יל אצי הלאה תופייעמה תומיחלה לכ ןיב
 .ףוסאל םימצע לש הדבכנ תומכב לקתיהל
 ךשמהב םירזועש םימוסק םיטירפ םתס שי
 םילוכיש םינושמ םישחל יביכרמ ינמ לכ שיו
 .םימסק יגוס השלש יל תתל רחואמ רתוי
 יתיארו הז לע יתבשח .קוחו עבט ,סואכ
 ..םסקה תונמא קחשמל וארק םתס אלש
 ללגב תבכרומ ךכ לכ םסקה תכרעמש לזמ
 לכ אללו םיטושפ קחשמב םירבדה ראש לכש
 םימסקב יתרחבש ירחא ,ברקה ךותב .דוחיי
 קילקהל אוה תושעל ראשנש המ לכ ילש
 ידכ תוריהמה אישבו חוכה לכב רבכעה לע
 םיביואה תא לוכאל ולכוי ילש תוצלפמהש
 בלשל האלה םדקתהלו רהמ רתויש המכ
 .אבה

 תיעבטה הרירבה

 ,ןיאמ שי האיצממ ינאש ה'רבחל ףסונב
 םישנא ינמ לכ יעסמל ורבח םעפ ידמ
 הצרשו תואצמתה שוחו חוכ ירסח ,םירזומ
 .יכרדב םהילע רומשל יתבדנתהו לרוגה
 ,הזה קחשמה תא האיצממ יתייה ינא םא

 לכש רתוי תצק הלאה תויומדל תנתונ יתייה
 םייתימאה םינקחשל רשפאל ידכ ,שארב
 ילש םישדחה םירבחה .קחשמב הלועפ שפוח
 םהמ דחאל יתתנשכו ,תורצ יל ושע קר
 םא המ זא ..קחשמה תא יתדספה תומל
 יתלוכי ךיא ,םדאנבה לע רומשל יתבדנתה
 קחשמ לבא ???האלדפ הזכ אוהש תעדל
 .םירצוי םה םירצויו קחשמ אוה

 דחמ הקיזמ אלו הריבס קחשמב הקיפרגה
 רתוי .ךדיאמ תניינעמ שממ אל הז ללגבו
 הברה וזה תרוקיבה תא םישוע ויה םיטקפא
 לע םינוקייאה רודיס םג .תימיטפוא רתוי
 רסחו ידמ ןגלובמ הלחתהב יל הארנ ךסמה
 ילב הלאה םילוגיעה לכ .דיחא יבוציע וק
 המ .עירפמ דאמ םניב רשקמ רבד םוש
 עקרה תקיסומו םיטקפאה םה יתבהא ןכש
 הריוואב קחשמ לש השגרהה תא םינתונש
 םיכובמ יבבוחש החינמ ינא ,םייניבה ימי לש
 יבבוח דועב קחשמה תא ובהאי םינוקרדו
 ידמ רתוי ןאכ ןיא "ונממ ודלסי טרלא דר
 .םימסק ןומה שיו היגטרטסא
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 הקתפרה :רנא'ז
 :דעב

 דוה ןיבור תריוואו םימסק ןומה

 :דגנ
 .שפוחל אצי דוה ןיבור ,תוברקב קמוע רסח

 :םוכיס
 םיכובמ יקחשמ םתוא לכב רכזיהל ידכ הווש
 .'ז התיכ לש םינוקרדו

 :תונמזהל ןופלט

 5[/5\ זאב |5"
 560( |(:טכ

 טנרטניא תמ

 !הנתמכ - ו
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 וגס סיווג 62 ה0101311.601 ןמרב רואיל

 םלועה ריוואל אצי 1992 תנשב
 םנמא .\(/ס116ח516ומ 31) תויריה קחשמ

 ןושארה תויריה קחשמ היה אל אוה
 ןושארה היה אוה לבא קושל אציש
 םינקחשה לצא קומע םשור ריתוהש
 ןפ תרבח .זא לש | םידבכה
 ןמזה םע וחתפתה 507155

 תא איצוהל ןמזה עיגהש וטילחהו '
 תפולא רותבו ,שדחמ קחשמה
 ,םיבבוחל שאז ,דסטתא \אומאצ
 תסריגב תואצותה תא קודבל יתחלשנ
 .םלועל העיגהש תשרה

 המ 1992 תנשבש תודוהל תבייח ינא

 םירבד ויה םייחב יתוא ןיינע רקיעבש
 ואדיה יקחשמל תכלל ומכ םייתואיצמ
 ליבשב לבא ,001181.5 כ 40000 קחשלו
 ןושארה קחשמה לש ומד יתדרוה הריקסה
 אוה ידיקפת .םיניינעב ירמגל ינא וישכעו

 םחולו םישלחה ןגמ ,לעה ןכוס תויהל
 וא ,ץיבוקזלב יי'ג םאיליוו ןטפק :םיצאנה
 ,רלמיה אוה עבשומה יביוא .8.1. דוק םשב
 רותב .םיהולא אוהש חוטבש דחא עגושמ

 המכ ךורעל טילחמ אוה וז הקזח תושי
 רוציל ידכ רוחש םסקו םדא ינבב םייוסינ
 !הה הה הה - ךכו םילייחדרפוס לש אבצ
 םישגפנ ונחנא !!וםלועה לע טלתשהל -
 עצמא ,40-ה תונש לש הינמרגב םש יא
 ,התוא םייסל םיסנמו הינשה םלועה תמחלמ
 .תרחא וא ךכ

 תואצמהו םירופיש
 תרפושמ הסרג וא ךשמה קחשמ לכ ומכ
 .תואוושהה תא םישפחמ דימת ,קחשמ לש
 ,ןכבו .'וכו הז תא ושע ךיא ,רפתשה המ

 ,יתעגפו שארל יתנוויכ םא"
 תא דביא טושפ ילומש לייחה

 ךישמה םנמא אוה ...ושאר
 ותוא יתססירש דע תצק ץורל

 טקפאה לבא ףוגה לכב
 ."יבלב טרחנ םישרמה

 תדימ וזיאל ונל הארמ ןמרב רואיל
 .עיגהל תלגוסמ איה תוירזכא
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 תואסרגה יתש ןיב טלובה ןושארה רבדה
 לבא תעדוי ינא ,יופצ .הקיפרגה תוכיא אוה
 סאקול 'גרו'גש ומכ .ריכזהל הווש תאז לכב
 םיאורו ולש תומחלמה תא וישכע איצומ
 םישיגרמ ךכ * שדחו ןשי ןיב לדבהה תא
 היצנגילטניא תניחבמ .קחשמב לדבהה תא
 בוש רשפא םיצאנה ילייח לש תיתוכאלמ
 ךרעב ןאכ .יופצ יתועמשמ רופיש ןייצל
 המכ דוע .םייתניב ילש האוושהה תמייתסמ
 הבורמ קחשמ לע רבדא ינא תואקספ
 הנושארה הסרגב רבכ םייק היהש םיפתתשמ
 .הזה רתוכב המידק המוצע הפיחד לביקו
 .האלה וארקת טושפ םתא

 לע ידמל הביצי הרוצב בשוי קחשמה
 לכ ומכו 00485 3 לש יפארגה עונמה
 הארנ חטשה יאוות ,הזה עונמה םע םיקחשמה
 ריקב לוקיע לכו ךרדב רוב לכ .בוט שממ
 אל יתברקתה .םהלש קמועה תא םילבקמ
 םילסקיפה תא תוארל ידכ קר תוריקל םעפ
 ןאכ םג תולשאפ שיש חיכוהלו תונומתה לש
 יתיארש המ לכ ...יל אצי אל טושפ לבא
 אל) םיחותפ םיחטשב םג ,ןבאב םיצירח ויה
 ו ..הריטב שחרתמ קחשמה לכ
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 יא ויה םימשה ,תיתוכיא התייה הריוואה
 טעמכו הגשהל םינתינ יתלבו םיקוחר ,םש
 ץמאממ םיעזוימה ינפ לע חורה תא יתשגרה
 ילש רבח לע ןווכמ ררוואמהש יתיאר זאו)
 תוסירה תאלמ התייה המדאה .(ילע אלו

 לע ובכש טושפ תופוגהו ,םימדוק תוברקמ
 ...הקד ירחא ומלענ אלו עקרקה

 שארה תא דבאל
 םיצפחב ילש הייהבה תונויסינ לכ ןיב

 םיירזכא םיביוא םע שגפיהל םג יל אצי
 ילש דומצה חדקאהמ ץוח .םהילע תורילו
 םילודג םיבור ינמ לכב תוריל יל אצי
 ,הרקמ לכב .(םמש תא תולגל יתחרט אל)
 אלו םיבורה תא ןווכל יתלגרתהש ירחא
 העפשה שיש יתיליג ,ןתומהמ ףולשל םתס
 יתנווכ םא ,לשמל .ביואב העיגפה םוקמל
 דביא טושפ ילומש לייחה ,יתעגפו שארל
 תצק ץורל ךישמה םנמא אוה ...ושאר תא
 טקפאה לבא ףוגה לכב ותוא יתססירש דע
 עוגפל יתיסינ ךכו .יבלב טרחנ םישרמה
 לבא ,דיב קר וא .שארב קר םישנאל
 שממ אלש ךכ ןתוא וזיזה ןמזה לכ םה
 ,ןניקסע םיביואב רבכ םאו ...יתחלצה
 לע יל תולעל וחילצה הלאה הירבחה
 ילש ברקה הנבמל ולגתסהש ירחא םיבצעה
 ןגראתהלו םיפופש תכלל וליחתה טושפו
 .םתוא יתלסיחש יתבשחש םעפ לכ שדחמ
 יתפרשו לימרתהמ רויבהל יתאצוה ףוסב
 אוה בוט ביוא - רמאנכ .םלוכ תא
 .תמ ביוא

 שבוחל הדלב
 תא יתרקחש ירחא
 יתחלצהו דבל קחשמה
 םימעפ המכ תומל
 םגו טרופסה ליבשב
 וגרה יכ םימעפ המכ
 קחשמל יתרבע ,יתוא
 .רצק םיפתתשמ הבורמ
 יל ןיא ,תושעל המ
 דחוימב ריהמ טנרטניא
 ינבצע | ןויסינ | וא
 .הלאכ םיקחשמב
 יתקחישש | הכרעמה
 השילפה התייה
 דועו ינא ,ידנמרונל
 וניה | ה'רבח המכ

 בונגלו םיערה לש :םוחתל רודחל םיכירצ
 םיערה .המצוע יבר םיניעידומ תודוס
 תרוצ .ונתוא גורהל םיכירצ רקיעב ויה
 ()הז648-ל המוד דאמ התייה ברקה

 לבא דבל לעופ דחא לכ ,1סטזההתוסהו
 יתגרהנ הרקמב םא .םלוכ םע םירשקתמ
 ירחא הלחתהה תדוקנל תרזוח ינא ברקב
 םא .שנוע רותב הנתמה לש תוינש 0
 לכוא אל ינא ,יתעצפנ "קר"ו לרוגה הצר
 אפריו שבוח עיגיש דע םולכ תושעל
 יתקחישש םישנאהש אוה עטקה ...יתוא
 הווה הזו יתוא אפרל וצר שממ אל םתיא
 ותוא יתרתפ .ילש תוסנתהב ןטק לושכמ
 שדחמ הסינכו ישארה טירפתל הרזח י"ע
 ןעמל יתדבאתה - תורחא םילימב .קחשמל
 וגרה רבד לש ופוסב !רתוי הבוט הרטמ
 הכרעמב .החצינ הביריה הצובקהו ונתוא
 ץוחו תשבוח יתייה ינא ,יתקחישש הינשה
 בל בוט יתעבה ,גרהיהל אל תוסנלמ
 םע הבוט ייופכ םינקחש המכל יתרזעו
 רשפא שבוח קחשלמ ץוח .תועוטק םילגר
 לייחה אוהש -למס ,טושפ יברק לייח קחשל
 אוהש יאנכט וא תוכמס הברה יכה םע
 םינווגמ ץפנ ירמוח לע יארחא םצעב
 םימוסחמ ץורפל אוה רקיעב ולש דיקפתהו
 רובעל ךיא היהי הצובקה לכלש ידכ םילודנ
 .האלה

 תישענ הצובקה ירבח ןיב תרושקתה
 רשפא .ךסמה תיתחתב החיש רב תועצמאב

// 

 .ץזסצוסוצ

 סחיב ה'רבחה םימקוממ הפיא תוארל םג
 םיקחשמ םא .םש עיפומש ןפצמ י"ע ילא
 הרזעל ארוק ימ תוארל רשפא זא שבוח
 .הנושאר הרזע תוכרע קלחל ךירצ הפיאו
 המכ אוה רבה לע עיפומש בושח רבד דוע
 ןמז המכ ךותו המישמה עוציבל רתונ ןמז
 וב קשנה תא ףילחהל וא ןועטל ךרטצת
 .שמתשמ התא

 ןתונש ןושארה קחשמה הזש תבשוח ינא
 יאנכטה תא וא שבוחה תא םג קחשל ךל
 יברקה לייחה תא קר אלו ההובג וזכ המרב
 ןומה ךירצ .םיפתתשמ הבורמ קחשמב
 הינומרהב דחי לועפל ידכ "תווצ תדובע"
 הברה הריכמ אל תישיא ינא .חצנל םגו
 | םגו שבוחה תא קחשל ומיכסיש םישנא

 העתסי רשי אלו הצובקהמ םילייחל ורזעי
 ילארשי והשמ הז -הרטמה לע םלוכ ומכ
 תא םעל יתראית םצעב ןאכו ...הזכ
 הסרגה ןיב תיתועמשמה תוחתפתהה
 ללכבו השדחה הסרגהו קחשמל תמדוקה
 ! ראש לכ לעמ תויהל קחשמל ןתונש המ
 .קושב םירתוכה
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 ושאר טבממ תוירי קחשמ :רנאיז

 :דעב

 םירבחה יִמ תוארל ךל ןתונש םכח קחשמ
 ...ברקה הדשב ךלש םייתימאה

 :דגנ

 .הלאכ ךל ןיאש הארנ םימעפל

 :םוכיס

 .םייחל רועישכ םכלש םידכנל ורמשתו ונקת
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 לש היקחש-"ידרוגב ,קרויזוינ לש םיסומעה היתובוחרב
 לש םיריהבה תואטמסה יכבנב ,קט-ייהה ירע לכ לש אמיאה
 לש הציקעמ עגפנ ןטק דלי ודועב .רקרפ רטיפ ול יח ,ןטהנמ
 שיבכע לש לע תולוכי לביק ואפרל ןויסינה ךלהמבו ,שיבכע
 ,בגא ,ראשה .םלועבש בוטהו קדצה ןעמל םחולש ישונא
 ...סקימוקה םלוע תיירוטסיהל ךייש

 ירוביג .יינפב אלש חטבו ,גיצהל ךרוצ ןיאש רורב ןמרדייפס תא

 תאש תורמל ,ןמרדייפסו ןמטב ויה דימת רתויב יילע םיבוהאה לעה
 .(רתוי םיבר יאוול ירצומ לש םמויק בקע) רתוי תצק יתבהא ןמטב
 ךרדב רבכ טרסו ,הצואת ספות ןמרדייפס הנורחאלש רבתסמ לבא

 (שיבכע"ירוק ןושלמ) הרוק ידייפס אבש הנצס ליכמ אוהש תורמל -
 ןיינעמ) הסונמב רטפוקילה דוכלל ידכב םימואתה ילדגמ ןיב םירוק
 רבכ ןמזה עיגה תמאב ,הרקמ לכב .(וזה הנצסה םע ושעי המ
 הנש 40 רבכ םלועה תא עגשמ ןמרדייפס יכ עיגת וזה הצואתהש

 תמדאל עיגמ ףוספוס אוה וישכע קרו (רבדמב וניתונש ןיינמכ)
 .בשחמה יקחשמו עונלוקה תיישעת - ולש שדוקה

 ןמרדייפס יקחשמ המכ ואצי יכ ןייצא ,קיידל ידכב ,תמאה ןעמל

 םיכילומ וב המרופטלפ קחשמ אוה םהבש םסרופמה .רבעב קושל
 תבכרומ ןהמ האיציהש םיכסמ ינימ לכ ןיב טא-טא ידייפס תא

 ןמרדייפס .םוצע אוה םויהמ לדבהה לבא .תוטושפו תונטנטק תודיחמ
 ,םתומלשב םיקלח םידממ 3ל (1%60061 ןושלמ) רדנורמ םויה לש
 ,266 םויטנפ לע םג ןיוצמ םיארנש

 קחשמה יפוא
 לש סקימוקל דואמ תינייפואה הלילעמ בכרומ קחשמה

 יכ ,הלילעה תא רמוא אל ,םכיניבש סקימוקה יבבוחל .ןמרדייפס
 יללכה ןויערב דקמתמ הלילעה לש 69ו01-ה לכ םיסקימוקב עודיכ
 וטוא ר"ד יכ זומרא ,תאז לכב לבא .סורהל יושע ינא ותואש
 תרזעב םכינפב תשרפנ הלילעה .םישק םייח םכל תושעל םש אצמנ
 םקלחו ,שממ לש ןוטרסכ קסידה לע םירומש םקלח - םייניב ינוטרס
 רמוא ןאכו ,דחאכ םיחלצומ םהינש .קחשמה עונמ תרזעב םירבעומ

 עונמה .ןוכנ אל יתוא וניבת לא !!ןייוצמ - הקיפרגה לע תחא הלימ
 תררחסמה השוחתה לבא ,יפארג טוריפ הברה ןיאו ,טושפ דואמ ומצע
 "הז תא השוע" טושפ רחא םיקחש דרוגל םיקחש דרוגמ גוליד לש וזה
 קחשמהש הדבועה רואל דוחייב ,המרופטלפ יקחשמ בהואש ימ לכל
 םיטנמלא הברהו חבושמ דנואס ,עפשב ןשקא ליכמ ,קלח ןעטנ
 .חילצמה סקימוקהמ

 דעיה

 תודיח םוש וב ןיא .רתוי ריעצ דעי להקל דעוימ קחשמה ,לודגב
 תיירי * ןוגכ ,םינטקה םייסאלקה םירבדל טרפ ,םידחוימ םירגתא וא
 םיטונ םיסובה .המודכו תלדה תא חתפיש ןונגנמ לע שיבכע ירוק
 קחשל ידכב תשרדנה הקינכטה ,הרקמ לכב לבא ,םישק תויהל תצק
 לע םינוק'צח וחמצ םרטש ריעצה ןקחשה ידי לע םג תשכרנ קחשמב
 ,א[גא ?3ץמ6 - מ הרוזנצה ןונגנמ תא ריסהל דציכ הליג םרטו וינפ

 ותלודג תא ןייצא אל םא לבא ,טקפסא ףאמ םלשומ אל קחשמה

 .ותלודג תא וניבת אל םלועל ,ולש יפיצפסה תוחמתהה םוחתב
 םוקמב םיאצמנ םתא רשאכ .תרכממ טושפ קחשמה לש היצמינאה
 םאש רמוא הזו !!הניפ לכ ,הניפ לכל עיגהל םילוכי םתא - והשלכ
 בלשב) םימואתה לדגמ לש גגה לע םכתאנהל םכל םתלייט דחא םוי
 הנוילעה המוקהמ םכל םתצפק םואתפ עתפלו (1 'סמ
 רוק" רותפכ לע ץוחלל אוה תושעל םכילעש לכ ,הטמ
 שיבכעה ירוק תא הריי ונלש ידייפסו "שיבכעה
 הלתנ ןמרדייפס ךיא) הארנ יתלב טקייבוא לע
 םוש ןיאשכ םיימשה עצמאב ולאה םירוקה םע
 רבע קוידב ילוא .גשומ יל ןיא ביבסמ ןיינב
 תורבוע תויללח אמש וא ?הלעמל סוטמ
 קוחר המידק ץופקיו (?ידימת ןפואב הלעמל
 הבוטל ונילע אבה ןיינבה רבעל רשייה
 עדרפצ לש הזופב ןולחה לע יולת ראשייו
 ןמרדייפס םשמ .ךופה ירמגל תבשייתמש
 וזיאב הצור אוהש ןוויכ הזיאל לוחזל לוכי
 .תניוצמ הילשאה - ה'רבחו ,הצור אוהש תייווז
 םיניינבה ךותב עוציבל ןתינ טקפא ותוא ,ףסונב
 לע תולתיהל לוכי ונלש רקרפ רטיפ :םמצע
 רדחל רדחמ הלעמל רובעלו ךופה תכללו הרקתה
 דממ תלתב (ליגרכ) תאז לכו !ללכ תאז שיגרי שיאש ילבמ
 וליפא וא 11311-1 16, /[גא געת6 וניא עונמהש וליפא ,קלחו אלמ
 לש יפוא קחשמל תוקינעמ ולא תונוכת ,ינש דצמ .56ו0₪8 58תו
 תוליעיבו תוטשפב הרוחסה תא ריבעמש דמחנו לילק םייניב רצומ
 תונשב ןמרדייפס לש ץירעמ ,אסיג ךדיאמ וא 10 ןב דלי לכ ןכלו הבר
 םיילהנמ םימושיי תנכתל יתוא דמילש הרומה ומכ) וייחל םישימחה

 קימוק/הלועפ

 .ונממ תונהילו קחשמב קחשל םילוכי (\8 -ב

 יז ,66 ונפ 50004 161. 5
 אה ברחב שמתשי אל ןמרדייפסש רורב יד הז ,םיקשנ תניחבמ

 שב אל ףאו (00:60%-ה לש םיקנטב ,רקווייקס קול לש
 ןיינעה ךרוצל ,סנו'ג הנאידניא וא) המיס לש |

 מת היהי ידניאש יפכ ידייפס ראשנ ידייפס
 שמתשי רקרפש ונל רמוא הזו .ידניא

 !ביוא תא סיבהל ידכב תוטיעבו םיפורגאב
 ילע תוריל רשפא ,ןיפוליחלש וא

 זוזל ןלכוי אלש דע שיבכע ירוק
 ןה תולבוקמ וללה תויורשפאה לכ
 גומה יקוח ידי לע ןהו קחשמה ידי
 ,םיימלועה

 ?חהב אוה ןמרדייפס ,םוכיסל
 נכ וב ריבעהל רשפאש ביבח קחשמ
 מדל םירוכמ .בשחמה לומ תובוט תועש
 ווארל םיצור םהש המ תא קוידב ולבקי
 קחשממ תוומ דחפ םידחפמש דצהמ םינקחש

 גא ?8צת6 לש תוהובגה תושירדהמ ,םידבכ
 וטסאמ\הרומה לש הז וא) הראל לש הזחהמ וליפאו

 רתוכב תוארל וחמשי (המש תא ןייצל רתוימ רבכש איהה
 'בכעה שיא ירהש ,תובוט תועש המכ םהל ריבעתש תידוחיי תולילק
 ,תובייחתה ונניא ,56ז1005 58זה - ל דוגינב -
 ,ןמרדייפס ידהואל ירומלוסב 5
 .םירחא םינקחשל ירומלוסב 5
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 הירוטסיהב רתויב ארונה םויב לחש יתדלוה םוי דובכל
 תותשר לכב תאז וניצ תוחפל ךכ) ינרדומה םלועה לש
 תפקתמל תנווכתמ אל ינא ,אלו .הנתמ יתלביק ,(היזיוולטה
 םלועל חכשי אל דחא ףא םויהמש ךכלו ב"הראב רורטה
 - ביקש ךכל תנווכתמ ינא ,(ןדאל ןב ךל הדות) ךיראתה תא
 ו

 = ג יל = ו
 הכ רוצי אוה םכדלי רשאכ דוחיב ,בטימה תא ,םירוהה

 ב יי = | |
 הביחה םשב וא (/\15 ₪()צ ,8:(\\/\412 :שדחה
 .(115/\ ולש

 ל ג ו ב ו ג
 הפ הטילחמה ינא תושעל המ לבא ,תמלשומ הניא ילואש
 עמשינ הז יכ ?יאבג המל ."יאבג" :אוה לארשיב ומש ןכלו
 ודיגת ןכבו .הביחל איה ףוסב דויהו ,(5/\ל המוד יכה
 'בוט לזמ

 ו
 ו ד ]ו 67 0

 ל 67 0 00 0 ) 0 0)
 תיביטקיבוא ינאו דואמ םכח דלי אוה "יאבג"ה ."יאבג"ה רצונ

 דויהו ,08.גל המוד יכה עמשינ הז יכ ?יאבג המל"
 "!בוט לזמ ודיגת ,ןכבו .הביחל איה ףוסב
 .תישיא המינ םע הבתכב האג אמאל תכפוה ןקרב תניע

 תלוכי ול שיו רתויב יתורבח אוה .ולש אמא ינאש תורמל ,ןיטולחל
 ,תורצל םורגל וא שער תושעל ילבמ םירבח השולשכ דוע םע קחשמ
 ךכ .םיביבחה וירבח לאו וילא םירבחמש דמחנ לבכ תרזעב תאז לכ
 .םישנא העבראכ קחשל םילוכי דחא קחשמ לש ריחמבש

 -המ 50%-כב לודג ולש ךסמה .וירבחל תיסחי חתופמ םג "יאבג"
 רוא ןווכל שי רורב תוארל ידכבש איה ולש הדיחיה היעבהו 6
 .תושק ףייעמו ירשפא יתלב אוה קחשמה תרחא ,ךסמה לעמ קוידב
 עיקשהל וא רוא רוקמ שפחל דימת טקה ידלילו יל םרוג הז בצמ
 ינפמ ולש דחפב עודי "יאבג"ה .םירישכמל תדחוימה הרונמה תיינקב
 יחתפמש ןורסיח והז .תע לכב וילעמ רוקרז ןווכל שי ןכלו ךשוחה
 יו יי יל ייל 67: 0 0 10) 1
 שמש ינרקל תחתמ קר אלו םימודמידה תועשב םג לועפל ונממ הפצמ
 היצולוזרה ,תאז תמועל .לארשי ץראב עצוממ יציק םוי לש תוטהול
 לכ ,טקה ידליב יטיבהב גנוע תפסות יל קינעמש המ ,רתויב ההובג
 .שדחמ םעפ

 יפואו יפוי
 ו ו לכ לי יי

 ףקתשמ הזו ול וגאד ,ולש בוציעה לע הברה ךכ לכ ודבע !ולש

 ריסחצ [1גו 5 0 53167 2
 .ןטקה ךסמל םג עיגמ "נוט

 5 ו ו

 / רט

 ו וו ה

 .(285/4-ל םויכ רתויב בוטה קחשמה

 תרוצ ,ולש םילוגעה םירומיקה .תואצותב
 םוקימו שמתשמ לכל החונה וב הזיחאה

 ו
 לוכי דחא לכש ךכ םינוש םיעבצ העבראב
 .וילא רבדמ יכהש "יאבג"ה תא רוחבל
 הדמע עיבהל םיצורה ולאל דורוב םג שי
 לוקליק ששחמ טרפא אל התואש יהשלכ
 ייאבג" הלא לכל ףסונב .תורוהט תומשנ
 לע דיפקמו הנוכנ הנוזת לע רמוש ילש
 רתוי לקו רתוי הזר אוה ןכל ,תוירולק
 האג ךכ לכ ינא .0₪6 רוכבה ויחאמ
 !"יאבג"ב

 לולצ לוק ול שיו רישל םג עדוי "יאבג"
 הקהלל ותוא חולשל תלקוש ינא .םיסקמו
 םיקי אוהש הזוח ינא ךשמהבו תיאבצ
 תקהל רבחמ לבכו םירבח השולש תרזעב
 םלועה לכב תונב ינוילימו החילצמ םינב
 הינש וב תעגל ליבשב קר וירחא ופדרי
 ונממ קלח תויהל ,רהוזה תא שיגרהל ,תחא
 ואירטס שי ילש "יאבג"-ל ,החלצההמו

 יב
 אוה .תואלפומ תוניגנמ ןגנלו םיביהרמ
 העמד תוחמל רתויב םישידאל םורגל לוכי
 קר םא וליפא ,קוחצל רתויב םיבוצעלו
 היהת וז םא ,וארת דוע םתאו .טק עגרל
 ה ירי
 תחלצומ ורטס תכרעמ םעו ולשכ לוק םע
 ,ול יופצ .לשכהל לוכי וניא "יאבג" וזכש

 שי ו
 רוכזי דימת אוה טקה וביל ךותבש תעדוי
 ותוא לדיג ימ חכשי אל אוה .אמא תא
 .וזכש הבהאב

 וו ו

 ג

 ו ו

 תורות ססובמ היגטרטסא

1 
 ו יה ביי כיב
 םלועה תא ףוקתלו םישנא יפלא גורהל
 תלוטנ ,ולאה דסחה תועשב .ישפוחה
 .תרשואמ ילוכ וב יתקחיש ינומכש תוגאד
 ב
 הז תאו םינטק םידליל וליפא שמתשמל
 לש לדוגב םיידי שי ילש ןוויכמ תרמוא ינא
 אצי .(לוחכ קל םע) עצוממ 5 ןב דלי ידי
 וילע) דחא קחשמב קר קחשל םנמוא יל
 .תרשואמ ילוכ לבא (אבה דומעב ןודנ
 דחוימב םיאתמ | ,ויחא ומכ ,"יאבג"
 ,רותב הברה תוכחל םיכירצש םישנאל
 לק דואמש ןויכמ ןכבו ?ךכב יתנווכ המו

 הנוכת

 ו דבעמ
 'ץניא 2.3 ו
 140%160 1 גזוה
 ו םיעבצ
 17 יי יב
 תינמז וב
 275 ךסמ לדוג
 םרג 8 -  לקשמ
 /\ /\ תוללוס 2 שורד חכ
 תועש 0 הלעפה ךשמ
 ( גרץ תומיאת

+ ) 
 .הירטסיהה לכ תא ליחתהש םגדה הנה

0 

 ו

 .תטלוש תוינועבצה

 תועש הלבמש ימ תכללו קיתב ותוא םישל
 םתס וא םייניש אפורב וא ח"פוקב תובר
 תחקל ןתינ .ילאדיא אוה "יאבג" הרפסמב
 ךלוהש קחשמ והז ללכבו ס"יבל ותוא
 .ונל חונ המכ ךתיא

 רו בי
 תציפק תווהמ תוכרעמה יתשש ןוויכמ 2
 םדוקה רודה תמועל תיתועמשמ הגרדמ
 טעמכ ןיאו תויה ,טלחהב המיכסמ ינא .ןהל
 ושע .יאבג ןיבל 00]סזזה ןיב תוושהל המ
 ףסכ תצק דוע וכסח - הבוט םכמצעל
 תופסונ תועש תצק דוע ודבע וא הדודהמ

 יי
 .הנוכשב

6 216001) 
11 32 

 יניא 8

0 

| 65 

 טסקט בצמב תינמז וב 1
 יי וה

0 

 . םרג 0

 /\ /\ תוללוס 2
 תועש 0

 ו

 ( גס



 ו

 ₪ רע = ח א ₪ =

 (8₪[4-ה לש וימי תליחת זאמ
 = ו 10

 ל ו
 .פז 114 \[/\ 41() ₪405 :ורובע

 חילצהו -1988ב הנושארל ררחוש קחשמה
 תונוש תורוצב לגלגתה זאמו המיהדמ הרוצב

 לחנש טרס וילע השענ וליפאשכ ,תונושמו
1 

 רבע רבכ תמאב 1988 זאמ ,ןכבו .השיבמ
 הנתשה אוה םג 00/15 ₪0"הו ןמז הברה
 ותוא םיוולמש םיקחשמה םג ךכל םאתהבו רפתשהו

 פו א1\ א[() אג\ןכצ אגא( םדב קחשל יתיכז ינאו

 ,0 אם ס0צ ,גסצ א ם-ל דחוימב ןכוהש

 םיקיתו םירבח
 י-ם

 | 7%. - תליבח .תועיתפמה תויפרגה תולוכיהו ,ןבומכ
 - 9 קתא 1/4810 תא םג תללוכ קחשמה ףתתשהל לוקשל הל העיצמ יתייה .רתויב 64

 | יתלב היגלטסונב םילקתנש ימל 5%
 8 ליגרת והז יתעד יפל .הטילשל תנתינ
 6: )ייל ונמל

 תא תוארהלו וימדוק תמועל כ גאס=
 קחשל ןתינ קחשמה תא .רישכמה לש תורפושמה תולוכיה
 השולשב םתכרבתה ןבומכ םא ,םירבח 3 דוע םע וא דדב
 .םירבחמ םילבכו רישכמ ילעב םירבח

 וא) תובוהאו תורכומ תויומד ןתוא ןה תויומדה
 םיברברשה ינש י'גיאולו וירמ תא שי ,(אלש

 :תמאה תא יל ודיגת .םייופש שממ אלה
 םתייה םאה תרנצב היעב םכל התייה םא

 אל ינא ?םהל אורקל םכתעד לע םילעמ
 תמאב לבא ,הלילחו סח בילעהל הצור
 .תודוהל םיחרכומ םתא םינושמ תצק םה
 ,םלועל אלפנ תוריש םישוע םנמוא םה
 םישנא לע תוקרי תקירז י"ע ותוא םיליצמ
 דצה אל הארנכ איה תוברברש לבא ,םיער

 ינחווצו ןטק רוצי ונשי םהמ ץוח .םלצא קזחה
 תרוצב עבוכ הז אמש וא היירטפ לש שאר ול שיש

 עוגפל יתיצר אל יכ לואשל םיענ יל היה אל ?היירטפ

 הלאשה הלועו ,הגונעה 'ציפ הכיסנה הנשיו ,והשימ תושגרב
 יי כי

 ו

 אל ?המ ינפמ ,םלועה תלצה קפס אלל איה םתמישמ
 תוריפב םירזענ םה םמצע לע ןגהל ידכב .רורב שממ
 וניאש רנא'זל ךיישש קחשמ והז ...ךכ לכ ירוקמ .תוקריו

 איה הרטמה ןבומכש תורמל ,תומילאל ףיטהל הצור
 קחשמב ,םיער בגא .םיער רתויש המכ גורהל

 ךירצש המ ,ירמגל םישדח םיער םנשי הז
 םיקחשמב םתוא ונגרה רבכ םא ינויגה תויהל
 ףסונב םה םישדחה םיערה אל לבא ,םימדוקה
 תעצבתמ םצעבש רמואש המ ,םינשיה םיערל
 םיערה תא גורהל ידכב .תיפיזיס הדובע ןיעמ הפ
 ץופקל םתס אלו םימכחותמ רתוי תויהל ושקבתת

 םתינקש תוקריה תא םהילע קורזל אלא ,םהילע
 .קושב

 לשמל התוא םידחיימה םינוש םינייפאמ םנשי תומד לכל
 רתוי בר ןמז ריוואב ףחרל תלוכי הנשי 'ציפל

 תומדל התוא ךפהש המ ,םינקחשה ראשמ 2
 תומישרמ הלש הציפקה תולוכי .ילע הבוהאה

 ומ יו -א-
 םנשי םלוע לכב .שובכלו רובעל ךירצ
 םג .ףוסאל ךירצ םתואש םימודא תועבטמ
 הז תומלועה תעבש לכ תא םתמייסש רחאל

 אוהו צ(02511[-ה רגתא םשב רגתא ונשי .ףוסה אל ןיידע
 םייסל ולכות אל םיציבה ילב ,בלש לכב םיציב יתש אוצמל
 .החלצהב קחשמה תא

 םלוכ לע טלתשהל
 הרוצב תישענ םכלש תויומדב הטילשה
 קר הזו ,תויעב םוש אללו דאמ הבוט

 תורמל .קחשמה לש יללכה ןויצל ףיסומ
 םיביואהש חינהל ריבס ,הבוטה הטילשה
 עוגפל וחילצי ןיידע םכלש םינושמה
 ןנכות קחשמה םלוא ,םעפל םעפמ םכב
 השק עטק ינפל קוידבש תאזכ הרוצב
 גישהל תורשפאה םכל היהת דחוימב
 סובב קבאמל עיפוהלו םיפסונ "םייח"

 .רתוי טקש בלב ישארה
 ויתלוכיב עיתפמ תמאבו עשעשמ קחשמה

 םינמזומ םתא השקבב זא .הרטמ לכלו ליג לכל םיאתמ
 רתוכה והז םא דוחייב ,המחה יתצלמהב ונממ תונהיל

 )ל

 ב יר
 .עצבסב םיפתתשפה םירצומה ןווגסמ*

| . 

 03-6073582 :תונתזהל |ופלט
 חלט :ח"ש 25 חולשמ יִמד ללוכ אל .םיעצבמ לפכ ןיא .דבלב השחמהל תונומתה .תע לכב עצבמה תא קיספהל תיאשר גאב



 וש
 +?םיצשרה
 ו

 = ל 7
 כ ו

 המרב תוחפלש ןוויכמ ,םהב קחשל
 הבוט רתוי הברה ךכ לכ ,תיפרגה
 יל השק שממש השדחה הלוסנוקב
 םיקחשמה םע דדומתהל | תיזיפ
 השיגר ,ינא וז .הנשיה הלוסנוקל
 :ןודנה קחשמה ול אצי הנהו .םיתיעל
 םיקיזחמה םכמ ולא תבוטל (2

| 
 כ ב 0
 ו ]ג
 קחשמ והזש הדבועב בשחתנ םאש תורמל
 ול ןתינ ןיידע ,הנשיה הלוסנוקל דעוימה
 םיאור .העקשה לעו ןויסינ לע טידרקה תא
 ,המל לבא .םהמ תאז חקינ אל וצמאתהש
 שיא לש רנא'ז ותוא בוש (באכ תקעז) המל
 ו יו
 םנשי ,ןוימד םוש .םיקשנ ףסוא הז ידכ ךותו

 פר יה ל יי
 .ראשהמ רתוי בוט קחשמ והזש דיגהל

 ₪ ו ול
 והשזיא לע סועל רופיסב ןאכ םיקסוע ונא

 וליפא בל יתמש אל ,תוצובק יתש ןיב ברק
 המ ,םירזייח וא םיטילש וא םישלופ הז םא
 ןייצל הצור ינא רגסומ רמאמב .םכל אבש
 הערל םירזייח םילפמ ונאש הזה ןיינעה לכש
 .לודגב ונילא רוזחי "םיער"כ םתוא םיארמו

 ל 7 0 יי
 היהי חטב זא ונלש םירבח ויהיו הפ רקבל
 היהיש ,םירזייחל טקרוק ילקיטילופ יוטיב
 ."תינבמ םירגתואמ םירוצי" לש ןונגסב חטב

 ."תינבמ רגתואמ רוצי" :קר אלא
 םימיל םיסומינ ונתוא תדמלמ ןקרב תניע

 .ואובי ילואש

 רוצי" קר רזייח דיגהל רתוי הפי היהי אל
 ."תינבמ רגתואמ

 םיבוטה םתא ,ונניינעב ךישמנ םא ןכבו
 הארינ אלש שיא תרוצב םיקחשמ םתאו

 יי
 - אלפו אלפה - ול שיו (רועישב יתייה אל
 תרבדמ אל ינא ,וישכע .המודא תחא ןיע
 המודא רזייל ןיע לע אלא ,ןיעב תקלד לע
 ויקוניפ לש ףא ומכ תיארנ דצהמש ,אילפהל
 םיארוק ןכ .המידק תחלוש איהש ןרקה ללגב
 לש יביטמיטלואה שודיחה והז תוארוקו
 ,ןווכל םילוכי םתא וזה ןיעה םע .קחשמה
 תורשפא םוש ןיא םירחא םיקחשמבש וליאכ
 .ןווכל

 0 כ רה ו מ
 דצל דצמ םכתאנהל םכל םיצר םתא
 ,םד יאמצ ,לסחל אבה ביואה תא םישפחמ
 לופכ קנע טובור םכלומ חיגמ עתפלשכ
 ותוא לסחל םכדעבמ רצוע אל הז לבא ,םכמ
 התוא הטושפ ברח תרזעב תוינש שולשב
 יכ ,תמש טובורה .קחשמה תלחתהב םתלביק
 המידק תודבכב לפונ ,טירסתב ול בותכ הככ
 ריאשמ אלו באוכ אל הז ןבומכ לבא ,םכילע
 ותומת וא ועגפיתש ןכתי אל יכ םכילע ןמיס
 םא קר ,םכמ ולדוגב לופכה טובורה תליפנמ
 עגרה עיגמ ןאכו .יח ודועב םכב עגפי אוה
 רחאל .םיבר םיקחשמב יניעב רתויב רזומה
 ול ססומתמ םלענ טושפ אוה ביואה תומ

 םש היה אל אוה וליאכ ,ריוואה ךותל
 .םכרבעל המצוע בר קשנב ףנפנמ םדוק
 לעופ וניא רמוחה רומיש קוחש רבתסמ
 ,טובור רחא טובור ,ךכו .בשחמ יקחשמב
 .םימלענ םה טובור רחא טובורו םילסחמ םתא
 ויה םלועבש םילותיחה לכ קר םא .ןדע ןג
 ונלש הביבסה תוכיא ילוא זא ,הככ םימלענ
 .הלוע התייה

 ו 7
 ,לבגומ םכלש בחרמה םתיצר םא םג יכ

 דימת ןהל תוחנומ חונ המכ בל םתמש םאה
 ולכות אלש ךכ ךרדה ידיצב תוכופה תוינוכמ
 םיסורה םינבמ .ןאכ םג ךכ ?םתוא רובעל
 רורב ליבש םכל תוותמ תוכועמ תוינוכמו
 םצעב םתא הזה קחשמב הריחב ןיא ,ןיטולחל
 .הז לע ובשחת .םירצויה ידיב קחשמ ילכ

 ,דיחי ןקחשל קחשמ ?ןאכ ונל היה המ זא
 ,סועלו בולע ןויער ,הריבס תיסחי הקיפרג
 רהמ םיתמש םיטובור ,המודא ןיע םע שיא
 רשפא .עוושמ הלילע רסוחו ריוואב םיסמנו
 לש רקיעב םיעזעזמ עקר תולוק הזל ףיסוהל
 ץורל ,ץורל ,ץורל בהואש ימל .םיטובורה
 ילאידיאה קחשמה והז גורהל ,גורהל ,גורהלו
 יאדכ אל ,ובזע ,אלש םכמ ימל ,וליבשב
 .תוסנל וליפא םכל
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 הטושפה הביסהמ ילטיגידל רבעמה םע וליחתה םהש ינפל הברה יתקספה בהז יצורע םע ילש ןמורה תא
 םילבכה לש םיקחשמה יצורע םוסרפ םע ,הנורחאל .100./0 א₪1וא08א :ייחב יטירק ץורע םהל היה אלש
 עמשנ הזש ללגב קר ו ו ו מ ו ןשי רו / שארה ויה בהז יצורע אקוודש יתיליג ,ןיוולהו םילטיגידה
 | ה יקסייעה לכ תא רוקז יתלחתה ןיינעמו רזומ יל

 ץורע ףולשלו הכופהב התוא איבהל החילצמ ,רעונ ינבל םייסי ורע ינשמ ם עתהל המצעל השרמש הרבח ךיא םתא יל וריבסת ,ונ *% וצו" ּץ יוש 4
 ךל שיש הדות דיגת" לש השוחתה תא םינתונש םירבד המכ הזה ץורעב ' י םנמא ?תיבב םכלש ריממה ךותל רשייה יביטקארטניא םיקחשמ
 יטסילוקה ירלולסב םג קחשל רשפא םויכש םיקחשמ לש המישר םע "תיב ףד" ןאכ ונל שי זא .םינושארה םה ,תאז לכב לבא "ללכב הז תא
 ,םעפ לש ומכ שממ סירטט םש שי .תוירטפל וכפה "ו םיעבצב םעפה ,םש אצמנ קיינס בוטה ירבח ,רתיה ןיב .לודג ךסמ לע קר
 | " - .רצימח לש הדיחו היוורט ,הקמד ,גנופ

 עטקה המ ..."תולפונ םינבל" םיארוק סירטטלו "סיב" םיארוק קיינסל .םהלש תומשה איה מב םיקחשמה לכ םע הנושארה היעבה
 לע ןמקפ תצק םע המ :תורבחה לכל ילש רסמה תא יתקעז רבכ ינא ?רחא והשמ לש עי כ  ר תומש יונישה לכ םִע
 העש יתקחישש ירחאש רמוא הז .םינווכמ ו - איה קסייעב הינשה היעבה ...ןיינע רוגסנו םידשה ףדרמ ול וארקת ג

 אל טושפ הז ןופלטה ךרד םיעידומ אל םא .ילש האצותה תא ןיזהל ידכ רסמלטל לצלצל תבייח יתייה ,קיינסב איש יתעבקו יצחו
 םורדניס הזל םיארוק תיעוצקמה הפשב  ...ןופלטה ללגב לכה .םיפתתשמ הבורמ קחשמ קחשל רשפא יא הביס התואמ .ךלוה

 ,ןייל ןוא בצמב קחשל ןתינ אל ,םילבכה לש היזכרמל רבחתמש ןופלט וקל תרבוחמ אל היזיוולטה םא .רזוחה וקה
 םיחיטבמ ,ןייל ןוא יל םיחיטבמ .הצמחה תצק יתשגרה ,הבבס יל היהו יתנהנ וליפאו יצחו העש יתקחישש ירחא זא
 והשזיאב .ימצע תא ןכדעלו רשקתהל הכירצש וז ינא ףוסבו ירלולסל תלבקמ ינאש תורחא תויוטש ינמ לכו תיזחת

 ,יל הארנ אל הז -םוקמ
 ץורע תא הנושארל םימירמ שדוחה אקוודש איה ילטיגיד בהז יצורע ול ןיאש ימ לכל הבוטה הרושבה

 ו
 .ןייל ןוא אל ,םיקחשמ ןכ רמולכ .בהז יצורע ומכ םיקחשמ ץורעב קפתסי םירחאה ילטיגידה

 ל ב יי ו מ
 ןטק ןמקפ הזיא ןגראל ןיוולהו םילבכה תורבח לכמ שורדלו הלאה םיקחשמה

 תוינפ קיפסמ ויהי םא .ילא ובתכת המוצעב הכימתל .ץורעב
 לע טולשל לכונ דחיו ,ימשר והשמ חסנא ינא

 !!םלועה
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 תסווסת( ₪ |[ 3 םכיתושגר ועיבה |
 7 << | | | הארנ אוה דציכ ונל תוארהל טילחה הנקת-רסח טלחהבו םמעושמ טפוכיספ |

 7, דובכו ידובכ תאפמש תושגר המכ דועו ץחל ,הבהא ,האנש ,סעכ :םינושה םיבצמב
 12 5 7 | םעפתהלו ורתאל סנכיהל ןמזומ הז רזומ םדאב ןיינעתמש ימ .םושרל יל רוסא ןותיעה

 ₪ 22. | | .םישנא ףוקתל הלוכיש םומעישה תמצועמ -------
 | 11: /ץעיעוא .6תרס11סת6ו16.00תר | רי

 ו ו ו יי =יסשס-"' וו

 ₪7 ₪ שש 13 'ך

 40-ב חווזזח3ח 6

 ...ררא ,םירזממ תוקונית \
 (ביתכ תועט) םירמזמ |

 רודמה םש תא ףילחנ טושפ ילוא) דחוימב םיממעושמ םישנאל דעונ אוה םג הזה רתאה ,בוט
 םיבשחמה ןותיע ונא אלימב !הזכ ףסומ טושפ השענ !עדוי ינא ?והזו "םיממעושמל טנרטניא ירתא"ל
 םיריש םירמזמו םירש תוקונית תוארל הצורש ימ לכ .(?הנשמ הז המ זא ,וישכע ץראב דיחיה

 םתרכזנ קוידבו (?!?הכוסה תא קרפל םתרכז) םת רבכ תוכוסה גח ,ןידה תומי 10 םהל ופלחו ורבע ,ורמגנ םיגחה
 םיקוסע םתייה הזה שדוחה לכ ךרואלש ללגב םתחכשו שיגהל םיכירצ םתייהש תודובעהו תיבה ירועישב ןורחאה עגרב
 םייחה ,בוט לכה לבא .(רוחבל יתרכמתה ינא םג ,תושעל המ - 5691005 58ז1מ) תילטוט םכתא לטסממש יניצר םס הזיאב
 דקומ טלחהב אוה טנרטניאה רתיה ןיבו (לשמל 12650614605) יניצרה םס תא םירמוגש ירחא תושעל המ שיו םיכישממ
 לש תוקונית לש הנהמה םלוק ויזמ תונהילו רתאל סנכיהל ןמזומ -- םיעודיו םייגלטסונ ,םיאקירמא רמוח תא וחינתש עיצמ יתייה ,שפוח ןיא םהבש ,םיבורקה םיישדוחל םג זא .הנש תליחת לש תניוצמ תוננערתהל בוט

 זיאפ ןקירמא ילילצל םירמזמה ולא ןבר תיב '/ | ץ םיחודו םיליעגמ ךכ לכ םהו תויה ךכל ומרגי םקלח - םכיניעמ הניש ורידיש שדוחה םירתא המכ יל שי יכ ,דצב םידומילה
 חזזק://\שארא .סט פסטר ה. | | "| םיסוטמה יפטוח תא םכביל קמועמ וללק ,קומע ומשינ ,תורוגח וקדה זא .הפ ירועפ םכתא וריאשי םה יכ ךכל ומרגי םקלחו
 / ו / 'אורקל וכישמהו ,טפוסורקימ לש 11184 51ז81300+ ךרד סוטל ודמלש םיפרוטמה
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 5 ₪ ךשמהל לילק טוטרילפ | = | ב יי וו יו ו ל 0
 ₪ | | \\ | טושפ .תונב םע חילצהל הנטק היעב שי זיוו יארוקל יכ ינזואל השחל הנטק רופיצ | .ן\ | , || .םיגורהה רכזל הימוד .תקד . .לכה ינפל

 | \\' יונמה תא קיספהל םיכירצ תונב םע חילצהל םיצורש םכמ ולא !ו!!והז תא םהל ןיא | = | ו | | | .םלועה לכב םא יכ ,קרויזוינב קר אל הסירקל םרג םימואתה ילדגמב ארונה עוגיפה
 | לעו 0ה(6מ לש שדחה גורדשה לע םתארקש ינפל אל ךא) וזו"י"ש"כ"עו דימ ,ןאכ | עגרמ םלועב יללכה בצמה יכ קפס יל ןיאו ונלוכל הרורב הניה תימלוע-ללכה הנכסה |
 \ םירתא םיכירצ ונומכ םישנאו (ימצע םשב עגרכ רבדמ ינא) וזה היעבה תא ןיא זיוו | :| <-..| וקדבת תוחפלש עיצמ יתייה ,הלעמ הלעמ םכיתותפש תא וטיסיש םיעשעשמ םירתאל | יבתכל ,הרקמ לכב (-(204664ב םילסקיפה תא דדחמש שדחה דמימ תלתה עונמ | | | הנפתנש ינפל ,ןכלו .הלא תורוש תאירק ןמזב בצמהמ טלחהב הנוש הלא תורוש תביתכ |
 | ינא ,בושו) ונלש תורצה ,םתנבהש יפכ יכ ,תונב םע םיחילצמ אל ךיא םתוא ודמליש | 54 הזה עוגיפה םרג הקיטילופל םירושק םניאש םיינוציק םייוניש וליאל טנרטניאב תצק |

 .תמאב ,םיסקמ רתא .ןיטולחל תונוש (ימצע םשב רבדמ | | ילדגמ תדרוהמ לחה לכה .(6ןצא -ה לש רתאל סנכיהל םיבהוא םכניא םא ןבומכ תאז) |
 הוכ://איאיא .סתססצע טו ,ססזמ/סהסס2ע טטע .השמו | תוניפו םד תמורתל תושקבו תועדומב הלכו 11901 5וחגו19זסז- ה קחשמב םימואתה
 | , .םיגורהה רכזל |
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 ?רשקה המ - הזה רבגה תא וקשנ | =

 | טלחהב (815811ו88טע) רתאה לש ומש תוהמ תא יתחנעיפ אלש תורמל | | קש
 | | םירישה יבהוא לכל עשעשמו דומח שממ רתא הזש תיפוסה יתנקסמל יתעגה | |
 | ריש םתעמשש םעפ םכל הרק .(ותוא יל הריכהש רנזבפ הנדל תודותו) | =
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 י'תובגל תורעיש ?תובגל תוצצפ ה
 | :ןכיניבש םישנל) הזחב תורעש וחמצ אל דוע ןיידע םכבורלש חינמ ינא = | . |

 | ךתוא עמש רבח רשאכ ךיבמ שממ היה הזו ןוכנ אל ולש םילימה תא םתנבהו ,\ | ןכל םג םא ארונ אל הז ,אלו .ןכמ תחא ףאב עוגפל יתנווכב היה אל .תאזה הרושהמ |
 , תוארל דמחנ ,תאז לכב לבא .אל יל םג ,ןוכנ ?תונוכנ אלה םילימה תא רש | '\ [1 | , דועו !ובגב םלש רעי םהל חמצש םירבגב קסוע הזה רתאה לבא ,(הזחב תורעש שי | ,
 ל -- םהל הרק ןכ הזש םישנא | | מ ד ו ה יח | | גישהל םיפאוש םתא םא !טופק ךלה לכהו ,םש דחא רורפג !םירידא םיהולא ,רעי הזיא --

 | ,רטסאמ זיווה המיס ומכ) הזכ רבגב תוקשוח (תונבה) ןתא םא ןיבו ,הזכ ריעש בג |
 תורעש לש ןתמצוע תא קוידב םכל םיגדי רתאה ,(יונפה הנמזב םיבשחמל הרומו |
 7---7-7--7--77---------ך  !ונחתפתה תמאב היח וזיאמ םכל האריו םדאה |
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 | וחכשת לאו -- ייתובר םלועה לע [י\

 , יבתכ ,ישפוחה םלועה ישנא ,ונתוא |
 | םהייח תא םיבירקמה ,םינמאנ זיוו |

 || - :השקבב ולבק -- םייונמה ןעמל | .םישפוטמ תומש שי
 | חוזק: ו ו ססמ | | חח שאה יי ה ! םכינפב גיצמ רתאה |
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 תא קר וריאשהו תויומדח ירביאו ינפ תא וקחמ הנומתה ירצוי הב הנממ תחא הנומת יפ לע

 אבה רתאב םכלזמ תא וסנ ?עקרה תאו (םינותחתה םידגבה קר תמיוסמ הירלגב וא) םידגבה |
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 ןוס סויה הת 6ל 104811.60מ₪1 ןמרב רואיל

 :דממ תלתה בוציע תיירוגטקב הכוז
 צץ

 ןיא םצעבשכ ,םירתא תויורחת ינימ לכ ןנשי טנרטניאב

 םירושק אלש םלועב םישנא הברה
 םויק לע םיעדויו םירתאה יקסעל
 שדוחש ןוויכ .ל"נה | תויורחתה
 םיגח תניחבמ דוחיי לכ רסח רבוטקוא
 ,(...םיטנדוטס םג) םידמול םלוכו
 ,שאלפה לש רקסואה לע םכל רפסא
 תולובג תא אציו שדוחה םייקתהש
 רשייה וייחב תישישה םעפב תשרה
 .םדרטסמא ךותל

 םייקתמ סנכה םעפ לכבש תורמל
 הז היה תמדוקה םעפב) תרחא ריעב
 הנידמ איה דנלוה .םדרטסמאמ אקווד ליחתא ,(...קרוי וינב

 ןטהנמו קרוי וינ תא ,יופצ המכ ,גיצמ רתאה
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 1: ב זי שי[
 דרו וו בבהווןה
 רופסויסההו , 6 חפזו8ח098., (0ס.31 - סע 2

 2 צ "ד בש צפי פו ד 2 , . ; הש זק :םיח | - - = 2 . וב - - - = דש ןח
 - ל-2 מ = קו = 1 4 ו ה ו רה ל ל כ 1-2[
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 | ל?אכהת| =

 בוציעל הובגה רפסה תיבו תילטיגיד תונמא תבהוא דאמ ללכבש

 ,ימדקא ראות םג קינעמה ,שמתשמ קשממ
 .הב ןכוש

 1380104876 לש רתאה םכל הנה זא
 ,עיבצהל ןתינ .שאלפה לש רקסואה

 ;תרוסמה לע ןומה דוע דומללו חראתהל
 ר11ןכ:// ירא 1185101 810 2000 | .טסהב

 םירתא םה תורחתב ףתתשמש ימ
 ירתא רקיעב ,שאלפ םייושע םייעוצקמ
 ץבקמ יל שי .פא טראטס תורבח לש קווש
 ,ןכות) םיסרפ ינמ לכב רבכ וכזש םירתא
 ךותמ ,ןבומכ ,קשממו היצמינא ,בוציע
 תוארל םכל ןתא ינאו (תוירוגטק -3ּ1כ

 !ונהית .עיגהל םירחתמהמ םיפצמ המר וזיאל

 ב ו ו פ=כ רכ |  ש כ
 ו ו ו -----/-/-- ממ

 חח

 אל םימעפלו והשמ ינדיתע ,בצועמ דממ תלתב
 ןטהנמ תא תוארל ךירצ המ ליבשב םיניבמ
 םיאור לבא ,הייסולכוא גוליפ לש בחור יכתחב
 .הזה עבורב בהואמ טושפ רתאה תא השעש ימש
 .עוגיפה ינפל דוע היה הזו

 [רכ://\רעעוא .3אר רן ורכ/םורר| סודר ור וזרנוכ.1רורר]|
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 תורו קוב בוב ב ה קלי < צב קל ורע | -ה הם( ד ילנה ע- רבה רש אבד פד ו רמי 2
 (\%א ו - - = =

 ראכהוו | חשג

 םשפ| וה הוו כה מפ יכיר

 ךתמ ופוסק וה ואוטו "טק !קה 0"

 זסהפ פז השווה יאו קון

 דחה 3 ןזומ ודדבןםהה| יא פה !םהו

 טקסס הוטו םצטז(!בו וה

 טוונ) תימניד הקיפרג תיירוגטקב הכוז

 \/\1 :(רתאב

 ₪16 לש ה'רבחה תא יל ריכזה דאמש רתא
 ומכ שאלפב םיטרס המכ ושעש גאס עמה
 ,םידנלוה םישנא העבראב רבודמ .םיק ןכוסה
 וניכהש גנידרובטייקסו םיקחשמ יבבוח םיקירפ
 םיתוריש ינמ לכ תקפסמה םהלש הרבחה לע רתא
 .רבכע תציחל לכ הווש .םייקסע

 ור 1ןכ ://\א א צא ,ע רר16 הרר .6

 רקד פויר כ

 1100001(: :םיקחשמ תיירוגטקב הכוז

 שממ הרוצב יושע ,שיבכע םע עשעשמ קחשמ

 תבהוא ינאש המכ השיחממ הנומתה .המיהדמ

 ...םישיבכעב ללעתהל
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 4141 ₪4 :היצמינא תיירוגטקב הכוז

 ףיכ תיישעל הרבח ומיקהש ה'רבח העברא בוש
 אוה םהלש קוסיעה רקיע .תוריהמב רשעתהל ידכ
 לכל תוגצממ לחה ,םוחת לכל היצמינא ינוטרס
 אוה רתאה .היזיוולטל היצמינא דעו תורבח ינמ
 םה ךכ ,תודובע קית) הרבחה לש וילופטרופ ןימ
 המ יפלו (תוחוקלל םהלש תלוכיה תא םיארמ
 ץורע רובע םתוא םיתחהל הווש -יתיסינ ינאש
-/ 
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 ה תפנה כ 1 דש וש בו מ רדר ה כ \- לד ב (ד- דחפה רש /

 יביטקארטניא רופיס תיירוגטקב הכוז

 5 \זא ץ(כע :(ןכות תגצה)

 שולש .יוניש םשל יכוניח רתא םכל ירה
 | םכלש ידכב רתאב שי םיטרס לש תוירוגטק
 | ,עדמ שי ,םלועה לע עדימ רתויש המכ היהי
 ךיא לע רפסמ ןוטרס לכ .תואירבו היגולונכט
 םכל שי םא ."םייחה" ומכ טעמכ ,והשמ לעופ
 רמוחכ רתאב רזעיהל הווש ,רפסה תיבב תודובע
 .רזע

 ר1ןכ://צעוא\א .םזגוהקסק .טסוהו

 2 ב עיבד 1 81 29-45 =נב דרב מו ה שיצרה 1477 45% 4-1
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 .הלאה םירתאל וסנכו הבוט םכמצעל ושע

 .םדרטסמא לש סקטב ועיבצהו הבוט יל ושע

 המ םיעדוי לארשיב םגש םלועה לכל וארת

 .[ יתוכיא שאלפ הז
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 |ה זס ה 1
 06723 35362 10410311.60₪ו ןקרב תניע :תאמ

 !| ד כ רגר 10
 הפוצ והשימש םישיגרמ םתאש םיתיעל םכל הרוק אל

 ,בקועה תא אוצמל ידכב שארה תא םיבבוסמ םתא זאו ?םכב
 הפצ והשימש וזה השוחתה לבא ...קפואב םדא ןיא ךא
 םתיליגש םעפ ףא םכל הרק אל .םכתא תבזוע אל םכב
 תרחאש והשמ ועצבתש ידכב תיגולוכיספ םכילע ודבעש
 ןופצמה תא וליעפהש הרק אל ?תושעל םיחרוט םתייה אל
 םכתא ןרמתל ידכב םכבל בוטב ושמתשהש וא ,םכלש
 םינוא ירסחו םימורמ זא םתשגרה אל ?םירבד תושעל
 ירוחאמ תומיזמו תוינכות ומקרו םכילע ודבעש םתיליגשכ
 ,דיתעב םכל הרקי הז םא וא ,םכל הרק הז םא ןכבו ?םכבג
 לודגה םלועב תויצריפסנוק ןנשיש ךכב ןימאהל וליחתת זא
 תוצובק יפלכ ןווכמ ןקלחו םכדגנ תישיא ןווכמ ןקלח ,הזה
 .רודכה יבג לע תונוש

 תמועל ,תונוכנ תויצרופורפב וללה תונומאה תא םירמושה הלאכ שי
 .היצריפסנוק אוה רבד לכש םינימאמו םיטאנפ תויהל םיכפוהש ולא
 תבקוע הלשממהשו םיינישב תומלצמ םהל וליתשהש ןויערה ומכ
 םישנאהמ םתא םא .םהירחא דחוימב ןכ ,םיניוול תרזעב םהירחא
 איה התרטמש היצריפסנוק םג איה וזה הבתכהש ונעטת חטב וללה
 םורגלו ןכרעמ טיעמהל ךכבו תויצריפסנוקל תצקמב ילוא גועלל
 קרו ךא יולת תאז תוארל ורחבת ךיא .תומייק םהש הנומאב הדיריל
 .םכבל תמושתל תאז וחק .םכב

 רזייחה ןדאל ןב
 רחאל בוש הלעו ץצ אשונה לכ
 התלעהש ב"הראה רורטה תפקתמ
 חטשה ינפל תויצריפסנוקה דש תא
 יפכ ,טנרטניאה תא הפיצה העפותהו

 --ב
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 ,הדבועהמ עגרל םלעתנ םא םג"
 רוצי אוהש חיכוה ימ ,ןטש ןיא וא ש'ש

 "? ..בנזו םיינרק יתש םע
 .לפואה תוחוכ םע ךבתסהל הכישממ ןקרב תניע

 לכ לבקל הקיספמ אל תישיא ינא .בל םש םכמ קלחש החוטב ינאש
 .אשונב םיילמיא ינימ

 ה 11 ://תב6 חה 61 קס .6סתה 10676067 /10/1ם06א 08 :אבה רתאב

 לש .ימ לש הנשמ אל ,תויצריפסנוקל תונויער ןפוחה אולמ םנשי
 תבהוא ינאש המ .ורחבת קר ,םירזייח לש ,הלשממה לש ,ןטשה
 ,םיגיצמ םה .דחא דיחא ןויער םהל ןיאש הז הלאכ םירתאב דחוימב
 םאש ךכ ,תונויער המכ ,םימימת םיתיעלהו םידבכנה םישלוגה םכל
 םאש רתוי ינויגה אל םאה .דחא דוע שי דימת דחאל םתנמאה אל
 ?הדיחא היהת איה זא ,היצריפסנוק הירוחאמ שיש העפות הנשי
 רתאב .הבתכה ןכותל המיאתמ הלימ אל איה ןויגיהש הארנכ לבא
 ףחיר םיסוטמה תוקסרתה ךלהמבש ךכל תוחכוה אוצמל ולכות ןודנה
 םירזייחל וא הלשממל וא ,הארנכ ,ךיישש םימואתה דיל דושח ץפח
 אוצמל ולכות ןכ ומכ .ןיעה תיוזב םהל וקיצה םימואתה המ םושמש
 דועו ןשעב ףוצרפה ,ןשעב ןטשה לש תומסרופמה תונומתה תא םש
 והז ,אוצמל רשפא דימת והשמ םישפחמ םא ,בגא .ןשעב תוישעמ
 םובלא לש תמסרופמה הפיטעה םש העיפומ ,ןכ ומכ .יסיסב קוח
 ססונתמ הפיטעה לעו דיתעה תא וזח םהו םלזמ ערתיאש םירפארה
 םירפאר לש הפיטע דועו םימואתה לעמ םיסט םיסוטמ ינש לש םוליצ
 בוש ,בל ומיש ,ןכ .שאה םילועש םימואתה ילדגמל תחתמ םידמועש
 ראש דגנ םירפארה לש היצריפסנוק יהוז םצעב .םימשא םירוחשה
 ,םלועה

 תויאקירמא תולחמ
 ,יאקירמא ןבומכו הומת רתא דוע

 הלשממה היפל הרזומ הירואית גיצמ
 תרזעב םילקימיכ הציפמ תינקירמאה
 םימרוג רשא ,םיסוטמ לש םילבוש
 וליפא וא | תונועה תוכראתהל

 וב יי יבו
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 :האבה תבותכב אצמינ רתאה .הנשה | תונוע תמדקהל
 עמשיהל ילבמ ,בל יתמש בגא ינא .תזוק://שצעוצ .6]6תו11811.00תר
 ינא םהב רתויב רשפה ירסחו רתויב םיפרוטמה םירתאהש ,תינעזג
 יהוז םאה ?קוידב זמרמ הז המ לע .םיאקירמא םיבתוכ לש םה ,תלקתנ
 םלועה ראש לכ תא עגשל ולוכ יאקירמאה םעה לש היצריפסנוק דוע
 .הבשחמל רמוח דוע !?דחפ תרדחה י"ע וב טולשל ךכו

 :אבה רתאב
 כ: .8סווס ה-061 הוס 1( 111 =//\4108//108.תרה]

 ועדיש איה תילעומה הנעטה .סדיאל הרושקש היצריפסנוקל םינעוט
 תא וחתיפש ולא םה םדא ינב .ךכב ודוהש ינפל הברה סדיא לע
 חתפתתש ובשחש הלחמל ןורתפ אוצמל ,ילוא ,הרטמב הלחמה
 ,הדבעמהמ קומחל חילצה ףיגנה יהשלכ תונלשר ללגב ךא ,דיתעב
 הלשממהש דועב תאז לכ .םתוא גורהלו עשפמ םיפח םישנא סופתל
 קר .התוא םולבל ןויסינב ,המ ןמז ךשמל הלחמה תא ריתסהל הסנמ
 תוירואית םג גיצמ רתאה .הזכש ףיגנ םייקש ודוה זא ,וחילצה אלשכ
 תוטשפתה תא םולבל םיחילצמ אל הקירפא תשביב ןללגבש תוביסל
 .ןיינעב רמוח רסח אל ...דועו דועו ,סדיאה

 תובוב תלשממ
 תואיצמה תא לבקל םינכומ אל טושפש הזה םלועב םישנא םנשי

 אוהש ןבומכ ,רזומו רתסינ רבד דוע דמוע רבד לכ ירוחאמ .איהש יפכ
 איה ןהייח תרטמ המ םושמש תוצלפמ אלמ םלועה .ונל ןבומ אל
 איה ,היצריפסנוקל הביס ןיא םעפ ףא .המל עודי אלו ונל קיצהל
 לכ ירוחאמו הלשממ לכ ירוחאמש םינימאמ אבה רתאב .תמייק טושפ
 ךיאו המכ ,המל עודי אל .ותוא עינמ רשא ,םיללצ גיהנמ םייק גיהנמ
 םנשיש ךכל החכוה דוע אוה רתאה .תוחכוה םיארמ אל םג םה ,תמאהו
 /1כ:/ /6ס0₪801786ץ .ס"6 .םלועב םידיאונרפ שממ םישנא

 :הבתכב ורקסנש םירתאה

 תויצריפסנוקה לש הקינטירבה
 הנומתה תא םירכוז ?םידאמ לע םייח שיש םינימאמ םתא םאה
 םירכוז ?םידאמ ינפ לע ףוצרפ םיאור הב ,ומליצ אסאנש תמסרופמה
 לש תומרע םתס ןה ולאו תוויע היה הזש הזרכהב ואצי םה ןכמ רחאלש
 | אלא ,םינבא לש המרע םתס אל יהוזש םינעוט אבה רתאב ?םינבא
 םילעהל ידכב המלש תחא היצריפסנוק לכהו ףוצרפ ןכא והז
 תויצריפסנוק :ןוגכ רופסמ תובר תויצריפסנוק דועו הז לכ .עדימ
 דועו (?) תונריס לע ,תותכ לע תויצריפסנוק ,ידנק חצר לע
 אוה ומוקימש רתאב תואבומ ,םכתעד לע םתילעה אלש ולאכ
 110: / / ושש 167ת1ת1סז1886000]387ת.60תו/-ב
 .טסת 118/60 תק .זתה]

 | טרסה לש רתאה אוה תויצריפסנוקל רשקב ביבח ןורחא רבדו
 . שיא לע רפוסמ וב ,ירמגל ער אל טרס אוהש "רשקה תיירואית"
 דחופמה דיקפתב ןוסביג למ .ותוא תופדור תויצריפסנוק רשא
 טרסב .הלצהל הקוקזהו המכח ,הפיה דיקפתב סטרבור ה ילו'גו
 לש תונוש תוירואיתב םמצע לע םירזוחה םיטנמלא הברהב םישמתשמ
 .תינקירמאה הלשממל תורושקה תויצריפסנוק רקיעב ,תויצריפסנוק
 ה 0:/ /סת קוס ץ 60 .שיח60ע08.00תר

 םינימאמ םתא םא טילחהל אוה תושעל םכל רתונש המ לכ ,םוכיסל
 .הלאה םירבדב ןימאהל הכישמ יהשוזיא הנשיש הדומ ינא .אל וא
 "םיפרוטמ"ה וליאו םיעוטה ולא םה ינומכ םינקפסש תויהל לוכי
 םתא לבא .רבד לש ופוסב תמאה תא םיפשוחש ולא םה הרואכל
 | אציש ןשעה ךותב ןטשה לש ותומד תא אוצמלש ,תודוהל םיחרכומ
 ,הדבועהמ עגרל םלעתנ םא םג .ךרפומ תצק הז םימואתה ילדגממ
 ?...בנזו םיינרק יתש םע רוצי אוהש חיכוה ימ ,ןטש ןיא וא שיש

 .םימואתה ילדגמב רורטה עוגיפל עגונב תויצריפסנוק - !גוןכ://ו6 תו 6.106 .6סתו 16766 7 /\ע16/1ח06א .חזהר

 ?המטסא שי םיאקירמאל המל - וזוק://+צוא .ס|וטתו(ו'ה1].טסחו
 .הלחמל עגונב ו

 .תידיאונרפ הידפולקיצנא - חו1ק://\עוש .16חו ה ה1סז 3 הוד 600 .טס ה /0ס 00 קה זהה

 ,"רשקה תיירואית" טרסה רתא - גק://60הת9קוז36ץ1ה60זל ו גח6ץ0708.60חו
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 "רכממ" לשייפס

 גילהפ יל ןקירזת ,'
 !ךינפל םיבשחוממ ם'מפ !תוריהו

 336! 6 100311.60 ירומ לאנתנ :תאמ

 רקובב םדקומ יתמק .חכשנ יתלב ןותרמ םוי היה הז
 76 1.086% לש תורכממה תודיחה ךותל יתללצו
 .קחשמה תא יתרמג ףוס ףוס ,םייתעש רובעכ .[0ט+תֶַצ
 קחשמהש ירחא שיש םיסונובה לכב יתעשעתשהש רחאל
 ,(המודכו םיגולאידה תטלקה תועשב םיסופספ :ןוגכ) רמגנ
 דוע יל קשחתמש יתטלחהו ,ווח60ַו8-ל הרזחב יתאצי
 ותוא ליצנ" .יתבשח ,"!הללאי" .םלועה תא ליצהל םעפ
 השענו תורזומ תוצלפמ ידימ ותוא ליצנ םעפהש קר ."בוש
 לומ יצחו תועש 4 יל יתבשי ךכו .קוחרה דיתעב הז תא
 ?וישכע השעא המ זא ,ונ .יתמייס ותוא םגו ,56710₪5 58זו
 טיינ לאירבג לש הנשיה הזיראה תא יתאצמו יביבס יתטבה
 - ןמזמ יתקחיש אל הזה קחשמה תא .יתבשח ..."ממה" 1
 .תרוסמ בהוא ינא !ייה") ילש תרוסמ ןמ וז .ךרעב הנש יצח
 תארקל לאירבג רמוא ,"!םימעפ 3 "גגה לע רנכ" תא יתיאר
 םעפ לכ שגרמ הז .הנשב םיימעפ ותוא קחשל (3 קרפ םויס
 ,םידיחפמ ודוו ימסק לומ תועש 5 דוע יתרבעה זא .שדחמ
 גוסהמ תירוקמ תישלב המולעתו ,בלל עגונ הבהא רופיס
 .בשחמה ךסמ לע הארנ אל םלועמש

 ,זיוח4] ['גחזג8ש לש תוברק המכב העש עבר דוע יתקחיש כ"חא
 (בוש) םלועה תא ליצמו ,הראל םע םירבק דדוש ימצע תא יתאצמ
 בלשב .םיבכוכה תמחלממ גהה /[ג0] לש 2910 םע 1181-1 16 -ב

 :ישימחה םוקמבו

 ינא ,הזה רבדל" .בשחמהמ איקהל רבכ דמוע ינאש יתשגרה הזה
 ירדחל תיבה תוגרדמב יתדרי .ימצעל יתבשח ,"עובש ברקתמ אל
 וריזחהש םירזומ כ אזו ד יתעמש םואתפו ה . יתבכשנו

 | 0 0" ,יתוחא התייה תאז וז !ךומסה רדחהמ ועיגהו םימייק 0 6 0
 ' לבא ,בשחמ יקחשממ רזנתמ ינאש יתעדי .ןופאלפב הקחישש
 תוחפ אל אוה ,"קיינס"ו .תוקיסאלק - םהב דומעל רשפא יאש םירבד
 דיהמ יתפטח רבכ ןופאלפה תא .תניוצמ הקיסאלק ואינ - רתוי אלו
 תט]]-ב הקיסומ יתמש .רדחב ימצע תא יתלענו הנכסמה יתוחא לש

 יביטקודורפ םוי ,ןכא ...רחחשה תולע דע קיינסב יתקחישו /ס[טתו6

 ,דחוימב
 ,יתאנש ,יתבהאתה ,םימעפ המכ םלועה תא יתלצה םויה ותואב

 .הרוצה תא םלוכל יתצצופו יתירי ,םלועה תא יתלצה בוש ,יתחדבתה

 לוכאלו ימצע ביבס ירורהס ומכ בבותסהל יתינהנ יכה המ םושמ לבא

 לע הבתכ אל תאז ,אל זא .ךסמה יל ועיפוהש םינטק םילסקיפ

 עיפוהל יושעש המ) ןופאלפל םיקחשמ לע הבתכ אל םגו ,קיינס

 פ"עאו ,םירכממ טושפ םהש םימיוסמ םיקחשמ שי ,ינש דצמ .(דיתעב

 םה ,רבדה ותוא םיארנ םיבלשה לכש ךכב םינייפואמ ולא םיקחשמש

 יתרקחש רחאל .האנה רתוי הברה (םיבר םירקמב) םיקפסמ טלחהב
 תוינשער תואצותל יתעגה ,םינשיהו םירכממה םיקחשמה םלוע תא
 :םעפ יא ואציש םירכממ יכה םיקחשמל עגונב

 :יעיברה םוקמבו
 ?הזה עודיה קחשמה תא ריכמ אל ימ

 אוה .וב וקחיש רבכ םישנא ינוילימ
 קיפסה רבכ ךא ,רזכא םלוע ךותל לדג
 אלש דיחיה יטירבלסה תויהלו ןתחתהל
 םייפכ תואיחמב ולבק ,ייתובר .שרגתה
 אל םתאש יאנתב) לוגדה ןמקפ רמ תא
 .(םשה לש 'פ תואב שגדה תא םיחכוש
 .תורכמתהל תפדרנ הלימ הניה ןמקפ
 םירודכ עולבלמ ףיכ רתוי רבד ןיא

 :ישילשה םוקמבו
 :ןינעה תא הריבסה יד ינפל המדקהה

 אוה .'א גוסמ יסאלקזואינ קחשמ אוה ,"קיינס"
 ןתינ .טלחהב רגתאמו ,קחשמל טושפ ,הנהמ
 פ"עאו ,לוכססת לש תובר תועש וב ריבעהל
 הדיחיה הבוטה הסרגה איה ןופאלפה תסרגש

 :ינשה םוקמבו
 ילארשי רתא םעפ יתיאר לבא ,המל עדוי אל ינא

 תחת עיפוה קחשמה ,םניח הדרוהל קחשמה תא עיצהש
 םש םנמא ?"ליבקמ ילא" ,הפ הז המ ,"ילא לותחה" םשה
 אוה ןוכנה םוגרתה לבא ,116681 אוה ירוקמה קחשמה
 לש רישה תא עקרב ףיסוהל םיכירצ) "תואטמסה לותח"
 לותח .(םתיא ההדזא ינא .ויתודלי תואטמס לע יאנב יסוי
 תומלשל רתויב םיבורקה םיקחשמהמ דחא אוה תואטמסה
 הזה ימומרעה לותחה .ויפלכ תונעט יל ןיא ,םעפ יא רצונש
 תא םכל ושעיש םינטק םינוקחשמ"ינימ הברה וברקב ליכמ
 םויכ םג םייניעל םיענ דואמו רגתאמ דואמ קחשמה ,םויה

 :ןושארה םוקמבו
 ,רתוי אלו תוחפ אל
 ,רכממה קחשמה
 ,רקשל קיספהל םכל םורגיש
 ,רגפמ םקוינ קוידש םיכסהל ליחתהלו
 !!! ר"גזידדה
 םיקחשמה ראש ברקב ןמז רתוי תולבל אצי יל יכ םא

 | : | רגידש קפס ןיא ,המישרבש
 ברקב רתויב רבודמה אוה
 8 הקיסאלק וז .םעה

 אוהה ןבומב וניבת לא) םויה לכ
 ,(הפ דובעל בהוא ןיידע ינא .השקבב
 וקתעוהש םיעשורמ םירוצי רשאכו
 ,םכתא לוכאל םיסנמ רגידמ רשייה
 ההובגה המרל עיגמש רתוכה עיגמ
 אצמנש הז לש הדימה התואב טעמכ
 דואמה המישרב ןושארה םוקמב
 ,..ילש תירוקמ

 תא "שוקיינס"ל קינעהל יתפדעה ןיידע ,קחשמל
 ,סונימ ינוניב ןקחש ימצע ינא .דבוכמה ראותה
 ויתרכמתה - תאז לכבו

 | םירקוע" וב קחשמ אוה "םייניעל םיענ" קחשמ וב ןדיעב
 | ותלודג תא ןיבי אל םלועל קחשמב קחשי אלש ימ ."םייניע
 | ,לותחה לש בוחרה תמכח) םייחה תמכח תאו תיתימאה
 | םירפוכ ינב םירפוכ ,וצימחת לא .וב הנומטה (ןוכנ רתוי
 ..ילא ,הדות !םכתומכש

 .םתס ,"ןוקריה רהנ לש ותמקנ''ו "4 ינחצרה טמרוגה" ומכ
 שי הוואג הזיא ובשחת לבא ?ללכב םויה םתוא ריכמ ימ
 (יץניא עברו 5) לודג טקסידב זא אצי קחשמה .(םהל
 ,ונימיב םירבד הלאכ ןיאו תויה .ירוקמ 602 סיטרכ שרדו
 <ףינס> ...םלועה יבשחמ לע רתוי דבע אל קיתעה קחשמה
 םצעמ ומש תא ררבל יתחרט אלש) דואמ םכח שיא ,לבא

 קחשמל תרדוהמ הסרג השע ("ינא אל" ותויה
 וליפאו ,רוקמה ומכ קוידב תיארנה 1998 תנשב
 0 ינקחשל רגיד לש 1. ג קחשמ ןיכהל חרט אוה

. 

 ופסונ קחשמה לש תרדוהמה הסרגל .טנרטניאה
 ,תירוקמה הסרגב ויה אלש תודחוימ תויורושפא
 אל "נא) "קחשמהמ האיצי" רותפכ ןוגכ
 היצזינגרואל וסנכ הדרוהל !ץימחהל אל .(קחוצ
 :;רגיד לש

 ה כ://שעואוא סופט סז סנש

 הזנטסוק 'גרו'ג רמא ךכ ."םידלי יל ויהי אל םלועל ,רמרק"
 קחשמה תנוכמ לע רומשל ונממ שקיב רשאכ ,רמרקל (דלפנייסמ)
 רבש אוה ותוא אישה יכ הליגש רחאל ותודליב קחשל גהנ הבש
 אישה ,ותנעטל .(םיבשחמ דלי לכ לש ומולח) הנש 20 םש רמשנ
 םתשחינ .הלרצומ תניבג תליכא לש תובר תועש לש םתרזעב רבשנ
 !רכממה עעספקסז רשאמ רחא אל אוה רבודמה קחשמה - ןוכנ

 רותב שיבכה תא תוצחל םינשנו םירזוח תונויסינב תועש וריבעה
 .דממ-תלת תסריגב םג םויכ עיגמ קחשמה .הנכסמ עדרפצ

 גוס לכל המיאתמה תחכשנ
 םוכחת האיבמו הנוכמ לש
 !קירבמ .תוטשפה ךותל
 1983 תנשב בתכנ קחשמה
 \/גת6תהו| | תרבח | ידיב
 תוחלצהל םויה תיארחאש)

2 
 | ה

 ₪ א |

 7 ש יא "רו ו יד מע ה-1

 םכמע .םוספפסז-ה ירחא דימ ,ישישה םוקמב ותוא םש יתייה לבא ,החנזהה לע רעטצמ שממ ינא !סירטטל םירוכמש ולא לכל העדוה
 ,החילסה

 =4| מכ 4 7% 4) כ



 רהרהל יתלחתה ויתסה אוב םע ₪
 םיקחשמבו הקוחרה יתודליב

 ידכ ךות .הב ויהש םירדהנה ₪
 תא יתיליג ימצע םע תופסלפתה

 וגרה ינוס :םלוכמ הארונה הדבועה "ושומ
 ודנטנינ םצעב !ואדיוה יקחשמ תא 6

 .ינוס םע בוט רתוי |

9866 58 

 ילא בורק דימת היה םיבשחמה םלוע
 ותוא יל ריכהש ימו תרחא וא וזכ הרוצב

 .סומידב רמייג טלחהב אוה .ילש אבא היה =
 רבעש ףלאה לש םינומשה תונש תישארב
 עברא ותיא דחיו התיבה ילא יראטאה עיגה
 ,סקרק ,ללחה ישלופ :בהז תואלמ תוטסק

 אוה ןמקפהש המכ בוש םכל רפסל תכלוה
 לבא ילש םידומילה תינכותב יחרכה קחשמ
 .הנטק תרוכזת קיזת אל

 וגס 06זיחו גת 6ל 10411311.60 ןמרב רואיל

 עמשנ הז לבא לכה םע וליחתה זץ

 דימת ,ךל היה בשחמ
 הרובחל ךייתשהל ףידע

 םטוח יבז רעונ ינב לש

 -.אל ינא  ,ןמקפה ןבומכו ויגוס לכ לע גנופ

 וול םינשה ךלהמב ילש תורגבתהה םע
 :םירזומ תומש םע םיבשחמ ינימ לכ יתוא

 . הלאכו דממ תלת סיטרכ ,םיעבצ ןוילמ םע

 זק
 הז

 ה (הזיו

 יתוא וכפהו בשחמל יל ופחדנ תויוטש
 ילש אמיאו אבא תאו םיטסווקב תיחמומל
 לבא .סגוו סאל ןונגסב רטילוסה יפולאל
 קחשמ תוכיאל ישפנ הלליפ ןמזה ותוא לכ

 לש ואדיו יקחשמב היהש ומכ היצמינאו |
 ךסמ םע 7587 5/[8 יתקחיששכ ,זא
 לכיהב קחשמ ותוא תא יתניימד רוחש קורי
 .םינוש םיעבצ 256 םע גצוה םש םיקחשמה
 המחלמה לכב ןיינעה םצע אוה ידידי הזו
 .םיקחשמה תלוסנוקו ישיאה בשחמה ןיב

 םיקחשמה לכיה
 יקחשמל תכלוה ינא"

 אמיאש טפשמ היה "ואדיו
 הברה יד העמש ילש
 היה זא אל םאו ירוענב
 ינא המל ץורת דימת יל
 עצמאב ח"ש 50 הכירצ
 ואדיו יקחשמ .עובשה
 קר ושוריפש גשומ היה
 הזיא הנשמ אל ,ףיכ
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 ךושח םוקמל תסנכנש

 4 וו | שמ קי יי

 וו ! וכל 0 0 60 א ו
 -/ מה

 4 א |

 יצח ולע םה זא) םינומיסא תטרופ ,שעורו
 קחשמ וא 201.23 קחשל תכלוהו (לקש
 יקחשמב יכ .םייתעש ךשמב המוד םיכובמ
 רתוי ,םיעבצ רתוי .בוט רתוי היה לכה ואדיו
 .יביטקארטניא רתויו היצמינא רתוי ,ןשקא
 האיצי ויה ואדיו יקחשמ םעפ :הז לע ובשחת
 .ביבסמש םינגלבה לכ םִע ישיש םוי לש
 םלשל תבייח יתייה םישנאב תוריל ליבשב
 הנוק ינא םויה ...יזוע לבקלו הנוכמל
 השועו דזא[ם 631515 קחשמה םע חדקא
 .תיבב םירינרוט

 הלוע קחשמ לכ םויהש םילכיה םתוא
 ןומהמ תבכרומ הגוצתהו הלעמו ח"ש 2
 םירוטלומיסו םנימל 11888 ₪א  ,םיצורמ
 וליפא .לארשי לש דנלינסידה םעפ ויה ד
 קחשמ ןואגה דליה 2 תינלטק תוחילשב
 . קחשמ לכל ,םעפ ...ןוינקב ללחה ישלופב
 רתוי דוע הרטמ ,הרורב הלילע התייה
 תוינוכמ ץורמ לכ .ןכות רקיעבו הרורב
 ,םיעשופ ירחא יתרטשמ ףדרמ וא היה
 רדגומ דאמ ץורמ וא 1 הלומרופ וא
 .םירחא ויה אל ,והזו ,םלועל ביבסמ
 אתמפ-ב הרחתהש א845648 היה אל

 (1%/\זצכ ד א151אוס -בו סא מכ

 התייה הקתפרה קחשמ לכל .הלילח
 ,פשפז ם סח 400% היה .ולש השינה

 זה '

 ד וחספ דדי וז סא תטטא+תסאסטא

 ןכסטכ16 1 ניּגפסמ

 :ןורחאה טרפל דע תננכותמ התייה הלילעה
 ינש ףוסבו םירואזוניד כ"חא ,םידמג םדוק
 אל" טפשמה .ןושאר בלש םויסל םיקנע
 םתואב קזח ספת "תוכיאה אלא תומכה
 הז םויה ,םכל דיגא ינא המו .םימי
 העדוה דעו הפמ רחבמ שי .ךפהל קוידב
 לבא םדקתמ קשממו היגולונכט שי ,השדח
 עגרהמ !םינפה לע תוכיאה ,םישנא תוכיאה
 ,םויה דעו וירמ רפוס תא וחתיפ ודנטנינש
 דוע אל .םיאלפ הדרי םיקחשמה תוכיא
 םיטקפא ללש םא יכ תמכחתמ הלילע
 ,רתוכ ידכל דחי םיבבוגמ םידחוימ

 !הגסו ינוס ,ודנטנינ םכל ושייבתת
 !םייחה תא ונל םתסרה

 .ןמקפ תרבג
 לע ה .הצור נא 7 ידכ קר

 ! ג 4

 .הרזחב םתוא םיצור ה ךכ לכ ונחנא
 לכה ךס .יביטמיטלואה ןמקפמ ליחתנ

 םיינועבצ םידש העברא ?םש ונל שי המ
 ךובמה .ךובמ ךותב דחא בוהצ לוגיעו
 היצנגילטניא ןיא םידשל ,הנתשמ אל
 אל לבא בוהצ םנמא לוגיעהו תיתוכאלמ |

 !הלילעה ?וב ךשומ המ זא .ינידנולב
 לכוא ינא םא" לש יגטרטסאה בושיחה
 'קיפסמ יל ראשיי אל וישכע הניבגה תא
 = ורזחי םידשהש ינפל ךסמה תא םייסל ןמז
 לכמ רתוי ףלא יפ הווש "יתוא ףודרל
 ,טרלא דר וליפא .רחא היגטרטסא קחשמ

 ינא םא .רגיד לעופ ןורקע ותוא לע
 היהי אל וישכע ילש הייריה תא זבזבא
 תא ףוחדלו םיקשל תכלל ןמז קיפסמ יל
 ךסמ | הלוכ הזו ...טמיניביק 0% םירוציה
 < ,םומיסקמ םימולהי 40 םע

 .תורוש שמח .?ללחהמ םישלופהו
 םע ידוקיר דקורש 'בצ ומכ .תוזזש תויללח
 תונויסינ ?םיוק הטמל תורוי םעפ ידמו
 .קיודמ ןונכתו הלאמשו הנימי תוקמחתהה
 המ" וא "ןושאר לסחנ רוט הזיא תא" לש

 .- דחא םע קחשמ דועו 001.כמא גאת
 0 מ ו :דחאו ןמש דחא ,ינידנולב
 " לבא הרוחב ליצהל םיכירצ ויה םתשולשב

 ו9| . |

 ףלא םיווש "הרוש וא רוט - םדוק ףידע
 .תשר יקחשמ יפלא

 .ינוסל םיבוט הקתפרה יקחשמ יל וארת
 -וירמ רפוס היהנ לכה םויה .ודנטנינל

 םת:םודז5- 2
 מ ."ב וו 2% תזדוגהז

 | םיכחמו | הרתב .שארה תא םיקפוד ,םיצפוק
 =< תווצ ונייח .םעפ ....םשמ ץופקיש ףסכל
 הרוצה תא םיחסכמ ,ינפיו ינידנולב לש
 יחפב םיטעוב ,הכמב םינוירב השימחל

 קג6 \ן[3גת

 < םיקסרמו קמ גיב םש אוצמל ידכ הפשא |

 ; = .תודוקנ תפסות לבקל ידכ םיקנע לע תויבח = =
 |[ ךכ לכ ויה הזכ הקתפרה קחשמ לכב םעפ <

 | תויובח תוניפ ,ףוסאל תונטק תונתמ הברה - :

 1 < היהי וב לסקיפ לכשו קחשמה לע ובשח -0 ְי
 1 ב 0 446 7

 = זא -והשימ םיגרוה םא םומיסקמ .ללכב הז =

 ורבשנ תויטרפה תולוסנוקה ללגב -

 - 6 רח תצק 4

: = 
 וי ב , .

 ב שנ = וב וב
 ו 7

 = המכ הארמ הז דבעידבו תודוקנ תונתונש

 תא וארת אל םויה .ףורגא תוחפל הווש

 . .ולש קשנה ולב תא םישרוי
 - |  םהש תורמל םידיקפתה יקחשמ וליפא

 < לע אל הלילע תוכיא גיצהל םירמייתמ
 .הרוחסה תא םיקפסמ אל דחונ קשממ ןובשח
 < וא םיכבוסמ ידמ .רתוי םיטירפתהש וא
 < רתוי ואצמת אל .עורג טושפ קחשמהש
 | = ,שא .רודכ היה .ףשכמלש טושפ קחשמ
 :  רוחאמ ךרתשמ ןהוכהו ברח התייה םחולל
 ,דחא ו םירבוע לע ו טבממ דחי םלוכו

 התייה אל .שפוחה תא תאל םיסנמ ,החערל |
 יכ םלועמ קחשמה תא םייסל תונמדזה גל
 .םוקמהמ הנוכמה תא ופיעה

 < ןיידעש המ תא םש שי םויהו ואדיוה יקחשמ =
 1 < ישלגמ ,דבכ עונפוא "גישהל ןתינ אל
 = םויה .תויצלומיס דועו גנידרובואונס ,יקס
 1 | אלא ףיכ םיגציימ אל הלאה םילכיהה
 .תיבב ונל ןיא ןיידעש םירבדב תוסנתה
 |( )| םעפב תילאוטריוה תואיצמה עיגתשכ
 [( | וליפא | ,םיקחשמה | םלועל | הינשה
 .- .ומלעיי הלאה םירוטלומיסה

 המ וישכע .םייחב םימדקתמשכ הַו הככ
 תמאבש קחשמל הוכה קר אוה ראשנש
 .. ןכות .קפסי ןיידעו היגולונכטה תא לצני
 | < םיעגענתמ אל םישנא .םעפ לש ומכ
 = לכ וא םהל אב יכ םתס םינשיה םיקחשמל
 "= ןיאש ללגב הז תא םישוע םה ,רחבמ ןיא
 .הדרי קר המרהו םישודיח רתוי

 וו לע

 יש
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 ןויליגב ןמרב רואיל לש הבתכה תובקעב
 לע טעמ םכל רפסל יתטלחה ,אגץּג הנכותה לע םדוקה 6
 ,אאגטפ(6975מ לחה - םיצבק ףותיש תונכות ירוחאמ תודמועש תויגולונכטה 7

 783 דעו /277ה םוחתב תיתימא ךרד תצירפ התוויהש (25₪4611ג תשר ךרד
 .היגולונכטה ישודיח בטימב תורדהתמש 10+00₪5"ו

 ו

0 

 א א ו ןפו= :ן ₪ ,1

 ו .תוחונב םיצבק שפחל םישמתשמל רשפאל ידכ (םיתרש רפסמ לש וא) תרשה לש
 ] רחא והשימ לש בשחמל תורישי רבחתהל לוכי ילש בשחמה ,רמולכ .(ק2 (0667 10 661 ארקנ איבה [\גקפוסז-ש שודיחה

 ₪ ,ק22 תרוטקטיכראב םיצבק קיתעהל םנמא רשפיא !\גוסז .(?םיקירטובורה לש החיתפה תניגנמ) םיצבק ונממ קיתעהל ידכ .
 9 ' = .ןטק רפסמב היולת התייה תכרעמה ,רמולכ - !אגקפוטז לש םייזכרמה םיתרשה לע הנסחוא שמתשמ לכ לש םיצבקה תמישר ךא +

 2 .(567ש61-6.19ח1 תרוטקטיכראל הרזח םצעב וזו) םיתרש לש |
 % ב"הראב טפשמ תיבב העבתנ [צּגספוסז תא הרצייש הרבחה ,םיעדוי יאדווב םתאש יפכ

 ןצ םייקוח אל םיצבק ןנסל [צגכפוסז תא חירכה ןידה קספ .הדיספהו 6 5
 4 לע םידבוע !אגספוסז תעכו (םירצוי תויוכז םע םיצבק) =,

 6%, הקיסומה לע םלשל םישמתשמל רשפאיש ,שדח לדומ ]
 ל ְּ | .חוטב אל ?דובעי .םידירומ םהש : ו

04 

 םא .םיתרש לש ןטק רפסמב תולתה היה !אגטפוסז לש יזכרמה ןורסיחה
 | םירצוי תויוכזב ןגומ רמוח תרבעהל םישמשמש םיתרש הליעפמ יהשלכ הרבח
 "< / םא הרוק היה המ ,לבא .םיתרשה תא רוגסלו הרבחה תא עובתל רשפא -
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 יי" ו כ כ הסוג ב 8
-" 

 -. ה-7 06 לכל יזכרמ תרש הווהמ היה !צגספוסז תא וליעפהש םיבשחמהמ דחא לכ

 3 77 700707  םשחפ | התויה (תטו||4 / היה אל ,(?םלועה לכ תא ועבתי) עובתל ימ תא היה אל ?םירחאה םיבשחמה
 4 ויה (3ח8!161-ל .תמלשומ התייה אל איה ךא ,227-ה םוחתב ךרד .(הקיסומה תורבחמ ץוח) םיחמש ויה םלוכו לרטנל יזכרמ תרש

 ,% תויסיסב שופיח תויורשפא ,ידמל יטיא שופיח :תונורסח רפסמ |( 222 ססובמ לוקוטורפ - (נםטו8[6 סיסבב דמועש ןויערה קוידב הז '/

 \ / לש םיקלחו ולשכנש תודרוה ךישמהל תורשפא רסוח ,דבלב ,4/ טנרטניאה תשר לש ירוקמה ןוזחה תא םישגמ םג הז .עדימ/םיצבק ףותישל "
 |/ .ינשה תא דחא "םיאורי אלש תשרה , .םיתרשהמ קלח לש הסירק ינפמ ןגומו לבגומ-יתלב עדימ ףותיש -

 !: | תייגולונכט םע ,:ג511180% םשב הרבח הנומתל תסנכנ ןאכ | ישמתשמ ראש לכל תורישי רבחתהל ונל תרשפאמ אל םנמא ( מט 1

 \  תשר לש תויעבה תא רותפל החיטבמש תרפושמ ק22 !1 םעפ לכב ךא ,ונלש הבורקה הביבסב אצמנש ימל קר אלא ,הנכותה 1

 'ף ,וקספוהש תודרוה שדחל תרשפאמ וז הייגולונכט .(2חטו8!]6 '1: ראש םע ונלש םיצבקה תא ףתשל רשפאו הנתשמ הביבסה םירבחתמש %
 ץבוקה םא ,המגודל) תורוקמ רפסממ ץבוקה ותוא תא דירוהל ןי (זחטו6113"ש ףסונ שודיח .םירחא םישמתשמ לש ףותישהמ תוניהלו םלועה

 || םתא - םינוש םישמתשמ הרשע לצא אצמנ םישפחמ םתאש ', םיטרס ,הנומת יצבק ללוכ) גוס לכמ םיצבק לש ףותיש אוה האיבה

 \ יכתח יפל שפחל ,(!10 יפ ההובג תוריהמב ותוא םידירומ .הקיסומ יצבק קר אלו ,(תונכותו

 95117208 לש לוקוטורפה .דועו תוריהמבו םינווגמ עדימ |( תא רשפאמש לוקוטורפה םש קר אוה חטוס!!ג"ש ןייצל בושה
 / [0810011ע7| 88288 ומכ תונכות ידי-לע שומישב אצמנ % הזה לוקוטורפב תושמתשמש תובר תונכות תומייק ,עדימה ףותיש 0 :

 |  תודרוהה תרשע תמישרב תואצמנש תונכות יתש)א!סתתס %- הזיא רוחבל ,ליבקמב םישופיח רפסמ יירלל ונל תורשפאמו

 . ,(6וא6סז תיבמ 60/1080 .60 1 רתאה לש רתויב תוירלופופה ,36375 916, 63ח01611ג, 618061688 :המגודל תונכות .'וכו ףתשל

 | .םיחתפמה לש תוחטבהה לכ תא םייקמ אוהו ,דועו 1 גרס וז6 ו
| 4 ₪ ] 5 | 
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 םייזכרמה םימוחתה דחא
 המרב תיתוכאלמ הניב םישרודש
 היה רשפא .בשחמ יקחשמ אוה ההובג
 תדמועש תיתוכאלמה הניבהש בושחל
 וא 1131/-1/6 ומכ םיקחשמ ירוחאמ

 ךא ,המוד איה 8168 8 6
 םישמתשמ ולא םיקחשמש רבתסמ
 (תודגונמהו) תויזכרמה תושיגה יתשב
 :תיתוכאלמה הניבה רקח םוחת לש
 ףסוא תשיגב שמתשמ 181[ 6
 -ש ןמזב ("החמומ תכרעמ") םיקוחה
 הדימלה תלוכי תשיגב שמתשמ 58(
 ןוויכמ .("םינוריונ תשר") תימצעה
 ךכ"לכ קלח תקחשמ תיתוכאלמ הניבש
 ונטלחה ,בשחמ קחשמב יזכרמ
 ולא תוטיש יתש לע טעמ ביחרהל
 . תשיג לע םכל רפסנ וז הבתכב -
 השדח תכרעמ לעו םיקוחה ףסוא
 םוחתה תא הליבומש תקתרמו
 תופצל םילוכי םתא אבה ןויליגבו
 תשיגב קוסעתש ךשמה תבתכל
 .תימצעה הדימלה תלוכי

 םיקוחה ףסוא תשיג

 ידכש תרמוא םיקוחה ףסוא תושיג
 תינובת תלוכי גיצהל הנכותל רשפאל
 תודבוע ןומה רומשל שי ,םיוסמ םוחתב
 עדיה סיסב .םוחת ותוא לע םיקוחו
 ןונכתב יטירקהו ןושארה בלשה אוה יתדבועה
 םיביכרמ עדיה סיסב תא .החמומ תכרעמ
 ,םירקחמ ,םירפס ,םוחתב םיחמומ תרזעב
 ןונגנמ ןונכת אוה ינשה בלשה ,'וכו םיאפור
 קיפיו םיקוחהו תודבועה לע רובעיש הקסה
 .תכרעמל ןזומש טלקל םאתהב הבושת
 החמומ תכרעמ איה תאזכ תכרעמל המגוד
 תופורת לש בוליש עובקל םיאפורל עייסתש
 .תומיוסמ תופורתל תושיגר םע הלוח רובע

 דואמ רוזעל תולוכי החמומ תוכרעמ
 םהב םימוחתב דחוימב) םימיוסמ םימוחתב
 ,המגודל - םיישונא םיחמומב רוסחמ םייק
 לע תולעתהל תולוכי ףא ןהו (האופרב
 הבוגתה ןמז תניחבמ םיישונא םיחמומ
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 ריזחהל ןמז תוחפ חקול החמומ תכרעמל)
 רזעיהל ךירצש החמומל רשאמ הבושת
 ןהל שי ךא ,(וכו םירקחמ ,םירפסב
 החמומ תוכרעמ ,תישאר :םינטק אל תונורסח
 ,תינש .םירצ דואמ םימוחתב תודקמתמ
 דומלל תילמינימ תלוכי שי החמומ תוכרעמל
 תוננכותמ אל ןה בורל ,השעמל .שדח עדימ
 ינושארה בלשה רחאל שדח עדימ דומלל
 בשחמה יקחשמ בור .עדיה סיסב תיינב לש
 רשאכ) החמומ תוכרעמ לע םיססובמ
 רצה םלועב איה תכרעמה לש תוחמתהה
 םתאש ומכו ,(קחשמב תוטלחהה תלבק לש
 תוחילצמ אל ולאכ תוכרעמ - םיעדוי יאדווב
 לש תוירוקמהו תויתריציה םע דדומתהל
 .םיישונא םיפתתשמ

6 
 ודקמתה החמומ תוכרעמ ,םויה דע

 קייסש דע תוחפל .םירצ דואמ םימוחתב
 הסנמש החמומ תכרעמ איה קייס .העיגה
 םיחתפמה ."רשי לכש" תרזעב עדימ דבעל
 גאד ,תכרעמה איצממ תושארב * קייס לש
 17 הזמ תודבוע תכרעמל םיסינכמ * טאנל
 ןוילימ 1.5-כ תכרעמב שי םויכו - הנש
 תרדגומ וזכש העיבק לכ .חתפמ תועיבק
 טפשמ .6.ץ01, םשב תילמרופ הפש תרזעב
 ץפח רובע" :ךכ הארנ 6ץ61. תפשב המגודל
 םוקימ יזא ,צ-ל ךייש א םא ,צ םדאנבו א
 ,הטושפ תירבעב ."צ לש תיבב אוה א לש
 םדא-ינב לש םיצפחהש רמוא הזה טפשמה

 טושפ עמשנ הז .םהלש םיתבב םיאצמנ
 קמקמח גשומ אוה "רשי לכש" לבא ,ידמל
 ,תמדוקה המגודל סחייתנ םא -  ידמל
 םיצפח שי םלועבש תעדל הכירצ תכרעמה
 םיצפחש ,םיתב שי םדא-ינבלש ,םדאיינבו
 םיצפחש ,םיוסמ םוקמב אצמיהל םיבייח
 ידכ קר הזו םדא-ינבל םיכייש תויהל םילוכי
 .הזה שדחה טפשמב שמתשהל לכות איהש
 קפסמ אל ומצעלשכ הזה טפשמה ,ףסונב
 םיטפשמ ול םיפרצמ אל םא הליעומ תמא
 ידכמ ידמ הלודג תינוכמש ,חיננ) םיפסונ
 .(תיבל סנכיהל

 ךא ,חיטבמ טקיורפ ומכ עמשנ קייס
 םירקבמה םיבר םירקוח שי ימדקאה םלועב
 לע תססובמ אל תכרעמהש םינעוטו ותוא

 .וב שומישו עדי גוצייל תקפסמ הירואית
 תובר תודבוע םיעדוי םנמא םדא"ינב
 דציכ רורב אל ןיידע ךא ,םלועל עגונב
 שמתשמו הזה עדימה תא גציימ חומה
 אוה םירקבמה םינייצמש ףסונ ןורסח ,וב
 ורחבנ תכרעמל וסנכוהש תודבועהש
 ,ותווצו טאנל ידי-לע יתורירש ןפואב
 עיגי ןכא קייסש רורב אל ללכו
 הניב" לש קיפסמ ההובג המרל
 הנטק תועט לכ ,ףסונב ."תיתוכאלמ
 עוגפלו לחלחל הלולע תודבועה תרדגהב
 םויכ .תכרעמה לש תובר תוטלחהב
 ולאכ תולקת ןקתמ טאנל לש תווצה
 המ ךא ,םתוא רתאמ אוה רשאכ תינדי
 ?לדגי עדימה סיסב רשאכ הרקי

 ?דיתעה ןפוצ המ

 קייס ירוחאמ תדמועש תינתפאשה השיגה
 ינפל המ ןמז דוע רובעי ךא ,ןומה החיטבמ
 תואיצמל תוחטבהה ןיב קחרמה המ עדנש
 קייסל ועירפי תוימינפ תוריתס םאה .חטשב
 םדא"חוכ קיפסמ שי םאה ?הפוצמכ דקפתל
 םיקוחה לכ תא ףיסוהל ידכ טקיורפל הצקומש
 עיגי קייס םאה ?תויועט אלל םיירשפאה
 ישנא לש עויס אלל דומלל לוכי אוה וב בלשל
 ...רתוי ןיינעמ היהנו ךלוה דיתעה ?עוצקמ

 הדימלה תלוכי לע הבתכ :אבה ןויליגב
 ."םינוריונה תשר" תשיג - תימצעה
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 תשבלנ היגולונכט
 ונאלימב שדח בוציע זכרמ המיקה הלורוטומ תרבח

 םיט'גדאג ינימ לכ םיבצעמה בטימ םיננכתמ םשו
 המלצמה תא תוארל רשפא תואצמהה לכ ןיב .םישבלנ
 ףתכה לע הרוגח הריכזמה תאז ,תרשרש ומכ תיארנה
 דיגתו םלועב דוקרב לכ םכל קורסתש דיה תפפכ תאו
 . ףישכמה תא ואיצמיש הכחמ רבכ ינא .הז המ םכל

 !תובשחמ טילקמש

 3 נו פרא =זכ = 6-0 ד ו ו = ו

 א ו ו" .
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 םילימ ילב רבדל
 | רועישה עצמאב הז םא םג ,רבדל דאמ בושח םימעפל

 .] | = תודבעמ .יפב תרדהנ הרושב ןכבו .הרומל עירפמו
 /] | רשפאתש היגולונכטה תא קוושל תוסנמ 2810 ]זס
 ';.1] | טושפ דאמ הז .לוק עימשהל ילב ןופלטב רבדל םכל
 2 - םתאש םירמואו רישכמל העדוה םיטילקמ :תמאה ןעמל
 .] | טילקהל רשפא .בישקהל םילוכי ל םילוכי אל
 1 | ןכומ ינא ,ןכ" ומכ תונכומ תועדוה ינמ לכ רישכמל
 5 ]  םירבדו "טקה ידלי השדחה הלוסנוקה תא ךל תונקל
 | תא ( עימשהל רותפכ לע הטושפ הישהל י"ע זאו :הלאכ
 !טושפ .רבדלו הלאה תובוגתה

 +" א 4 שש" 0% רי
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 . 0 תא תחצנמ טעה
 ו דימת הל סאמנש הטילחה 3110880ת תרבח

 . ואיצמה םה יוניש .םשלו ואסאוג לש היגולונכטה תא
 .ותיאש טעה (.ת981ק6ת :שדח והשמ
 ריבעי אוהו תויוטש בותכל ולכות
 ירלולסל ירוקמה םכדי בתכב ןתוא
 טעה .בשחמל וליפא וא םלאפה וא
 . 6 תו חוטחו6 4518 2001 תכורעתב גצוה

 .םיישדוח ינפל רופגניסב הכרענש
 שדח ירלולס ןופלט גצוה טעל ףסונב
 .51616ת5 תיבמ אוהו ,םייחה תא םלוכל בצעיש
 = 87 ןפדפד ,א[ק3 ןגנ וב שיו 51.-451 ארקנ ןופלטה
 = ,וב היהי המ טילחהל םכל תרשפאמה 1/3 תנכותו

 = םיקחשמ התא דירוהל רשפא
 קפס יפל םיימוקמ םיתורישו
 ,רלולסה

 קושל ואצי טעהו ןופלטה
 .האבה הנשב
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 ...יבשחמ טנרטניא א ךךופלט |
 רקיעב הז :,ןכ ?םהינש לש בוליש ?ןופלט ?םלאפ .הז המ יל ודיגתו תונומתב .ולכתסת .
 == תרבחמ ונילא אב אוה קוס ול םיארוקו תחא הזיראב םדומו םלאפ ןופלט
 / = .רתויב תללכושמ טעב רזבואמו ( 06

 הזה רבדה ה ,םכלש ירלולסל רבחתהל וא םדומ םיכירצש םימלאפה ראש לכל דוגינב
 םינפב היגולונכטה םע אב

 < תרפסמ ינא הו ללגבו

 \. ו :םינאפיה 6 לכ ל. םישדחה .םירבחה | תא .וריכת |
 | < "2 []  אלש ...ןדריב םעפ התייהש תרייוצמה הרדסהו הפקה ומכ 0

 \ = = [] = .הביבסל םייתודידיו םידמחנ רתוי םיארנ םה ,/4181(כ לודגה חאה ומכ
 ין | ,העתפה ,סעכ ,בצע ,החמש (וואוו) םינוש תושגר 6 וליפא םהל שי
 ה( םא סכלש לוקה | תא .תוכחל .םולוכי | םה ...טקש רסוחו דחפ
 ג = .ןתנוי" םהל וקרשת
 .תא וחבני םה "ןטקה
 השש םג םהל שי .הז
 תא םיאטבמש םיריש
 םהלש הורה יבצמ
 םיבלכש יתבשח ינאו)
 אל = .,,(םיחבונ | קר
 הזכ דחא םיצור םתייה
 ?תיבב

 חדש! 
 !.%% 5 ] = ךפהו י'ג חוכ תא םכל איבהש ימ ,ןכ
 51  תרובחל םיסיטרכה יקוושמ ראש לכ תא
 6 1  םהש המ םע םויה תאצוי ,לגר יטשופ
 6% +[ הזו .השדח "רודיב תכרעמ" םירידגמ

 ו[ הזה סיטרכב .ןטק סיטרכ לכה ךסב
 2 21 = תופצלו היזיוולט תוארל תלוכיה תאבחתמ
 1] לכה תוארלו םיקחשמ קחשל ,כץכב
 הבבס יכה היצולוזרב

 =. םג שי ,ןכ הא .שיש
 5 (!!) קוחר טלש

 ל 1 עונלוק סיטרכ ואיצמה 1
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 ?הייגוע הצור ית - טנרטניא
 לכ ,טנרטניאב טטושמ ינא רשאכ

 לוכי אל ינאש יל םיעידומ םירתא ינימ
 ילש ןפדפדהש ןוויכמ םהב שמתשהל
 .(05008168) תויגועב שומיש רשפאמ אל

 רשפא ךיאו קוידב הז המ לואשל יתיצר
 ?תאזה הייעבה תא רדסל

48- 

 | וו ו |
 ץבוק איה הייגוע :הבושת

 רומשל םירתאל רשפאמש ןטק
 ,ךלש תופדעהל עגונב עדימ

 עדימ םירמוש םירתא כ"דב
 ךילע לקהל | רומאש

 םירמוש םה | ,המגודל)

 ומכ | תוישיא | תופדעה

 ןינעמש עדימ ,םיעבצ

 וא רשפאל ידכ .('וכו ךתוא
 תויגועב שומישה תא לטבל

 תויורשפא /םילכל סנכיהל שי
 רוחבל ,החטבא /טנרטניא

 לע ץוחלל זאו טנרטניא תורשפאב
 .תישיא תמאתומ המר רותפכה

 6500616 יצבק תרתוכה תחת ,תעכ
 אלל ךופה/ןימזל ךופה ןמסל שי
 המל םאתהב השקב גצה/ןימז
 רשפאל) תושעל הצור התאש

 גיצהל ,תויגוע רשפאל אל ,תויגוע

 רומשל הסנמ רתאש םעפ לכב הלאש

 .(הייגוע

 ךסמ ירמוש - \זזוסו'5
 ךסמ ירמוש ןומה יל שי :הלאש
 ינאו ,ךסמה ירמוש תמישרב םיעיפומש

 רוחבל ידכ םינשיה תא קוחמל ןיינועמ
 הפיא .רתוי הלק הרוצב ךסמ ירמוש
 רשפא ךיא ?םיאצמנ ולא םיצבק
 ?ךסמה ירמוש תמישרמ םתוא ריסהל

 ךסמ-רמוש לש םיצבק :הבושת
 לוכי התא .568 תמויס םע םירמשנ
 ידידלע ךלש קסידב םיצבקה לכ תא שפחל
 זאו תויקית וא םיצבק /שפח /לחתה תחיתפ
 םע םיצבקה לכ תא שפחל ידכ 801.* םושר
 לוכי התא העיפומש המישרה ךרד .וז תמויס
 הלופכ הציחל ץחל) ךסמה ירמושב תופצל
 בל םיש .םתוא קוחמל וא (ץבוקה םש לע
 םע םיפסונ םיצבק המישרב עיפוהל םילולעש
 ךסמ-רמוש לש םיצבק םניאש 501 תמויסה
 אל כ"דב םהו ולא םיצבק גיצהל לכות אל)
 .(\/נתשסוא% תייקית תחת םיאצמנ

 חיצבקה תייקית - טנרטניא
 םיינמזה

 ךכיפלו ,תשרב הברה יד שמתשמ ינא
 םיצבק לש הלודג הייקיתב ןיינועמ ינא
 רתויש המכ - יתנבה בטימל) םיינמז
 תוריהמ רפתשת ךכ ,םיינמז םיצבק
 .(רבעב יתרקיב םהב םירתאב ילש השילגה
 תא תונשל רשפא הפיא אוצמל יתחלצה אל
 םאהו םיינמזה םיצבקה תייקית לש לדוגה
 תייקיתמ רחא םוקמב התוא רידגהל רשפא
 ך6תוק0זג7ץ הייקיתה) לדחמה תרירב
 .(\+וח60%8 תייקית תחת 686(10+ 5
 ?רוזעל ולכות םאה

 לוכי םיינמז םיצבק לש רתוי לודג חפנ
 חכשת לא לבא ,השילגה תוריהמ תא רפשל
 םהב םירתא םג ןכלו ,םינכדעתמ םיפדש
 שדחמ ןעטיהל וצלאי ןיידע רבעב תרקיב
 הקיפרגה ,המגודל - תיקלח תוחפל) תשרהמ
 לבא ,ינמז ץבוקכ תאצמנ ילוא רתאה לש
 .(שדחמ ןעטי דומעה ןכות

 ךתוא וניינעש תורדגהה ,הרקמ לכב
 / טנרטניא תויורשפא / םילכב תואצמנ
 תא תונשל לוכי התא םש ,תורדגה/יללכ
 םוקימה תאו םיינמזה םיצבקה תייקית לדוג
 הייקית רחבו הייקית תרבעה לע ץחל) הלש
 .(השדח

 הלחתה טירפת - \(זזוסו5
 עיפומ ,הלוע ילש בשחמהש םעפ לכב

 רפסמ ןיבמ רוחבל יל רשפאמש טירפת
 א()141\3.-ב רחוב ינא .תויורשפא

 רשפא ךיא .ליגרכ הלוע \(1ם60וא5-ו
 םורגלו הזה  טירפתה תא לטבל
 לכב תיטמוטוא תולעל \(/וח40ו8-ל

 ?םעפ

 5ו3110אק ארקנ רבדמ התא וילע טירפתה
 רפסמב בשחמה תא תולעהל רשפאמ אוהו
 ידכ .(חוטב בצמ ,לשמל ,ללוכ) םיכרד
 םושר ,הלעפה /לחתה תא חתפ ,ותוא לטבל
 .םדקתמ רותפכה לע ץחל זאו תוססת וש
 תארקנש ןומיסה תביתמ ןומיסה תא לטב
 ידכ ןימזל 5(גז(טק טירפת תא ךופה

 תולעל ךלש הלעפהה תכרעמל רשפאל
 טירפת תא גיצהל ילבמ ,תיטמוטוא
 .פוגטק -ה

 הלעפהו תונקתה - \\זהסו5
 ודחה

 תומיוסמ תונכות ןיקתמ ינא רשאכ
 ,הלעפהה תכרעמ לש תורדגה הנשמ וא
 תא שדחמ ליעפהל םא לאשנ ינא םיתעל
 .רתוי רחואמ וא עגרה ותואב בשחמה
 בשחמה תא ליעפהל ףידעמ ינא ללכ ךרדב
 שי םא תעדל יתיצרו ,רתוי רחואמ שדחמ
 .העפשה הזל

 לש שדחמ הלעפהל העפשה שי ,ןכ
 םא - םייוניש עוציב רחאל דימ בשחמה

 םייונישה ,בשחמה תא שדחמ םיליעפמ אל

 ונא ללכ ךרדב .ףקותל םיסנכנ אל טושפ
 וזו ,ףקותל דיימ וסנכיי םייונישהש םיצור
 .בשחמה תא שדחמ ליעפהל תניוצמ הביס

 בשחמה לש שדחמ הלעפהל תפסונ הביס

 ,םיפסונ םייוניש םישוע םאש איה עגר ותואב
 אלש םייונישה םע שגנתהל םילולע םה
 .גגוח ןגאלבה זאו ףקותל ןיידע וסנכנ
 שרודש בשחמב בושח יוניש רחאל ,רוציקב
 ליעפהל ץלמומ טלחהב - שדחמ הלעפה
 .עגר ותואב בשחמה תא שדחמ

 םיקםיד לופכוע - םיברוצ
 דחא תא לפכשל הסנמ ינא :הלאש

 הבירצה תנכות תרזעב ילש םיקסידה
 האיגש תעדוה לבקמ ינא לבא ,\690 5
 םיאצמנ דעיה ןנוכו רוקמה ןנוכש תרמואש
 לואשל יתיצר .10₪ ₪8ש8-ה ותוא לע
 וזש תויהל לוכי םאו רמוא קוידב הז המ
 יל ןתונ היה 585 6: 66940 - ש הביסה
 לפכשל יתיסינ רשאכ ₪167 1006ז'טת
 .םירוטילקתה ןנוכמ תורישי םיקסיד

 ינש םימייק ךלש םאה חול לע :הבושת
 םיקסיד רוביחל םישמשמש 105 ירוביח

 דוע6ט\([\טפז6ז תנכות :ששדוחה תצלמה
 תנכות תא וסנ ?טנרטניאה תשרב םכלש השילגה תוריהמ תא רפשל םיצור

 תונשל םכל רשפאלו םירוביחה יגוס לכ םע דובעל החיטבמש ,ך 6

 ךיוא13846\63%] תא .םכלש השילגה בצקל תורושקש \\וח60%8 לש תויובח תורדגה

 ./41כ://וארעוא .66.6081(12861 תבותכב םוי םישולשל ןויסינ תסריגב דירוהל רשפא

 לבכ .'וכו םירוטילקת יננוכ ,םיחישק
 םאה חול ןיב רבחמ םיינשל לצופמש
 שי ,רמולכ .ךלש םירוטילקתה ןנוכ /קסידל
 םיינשל לצפתמ דחא לכש 1[ ירוביח ינש
 ןנוכ םגש ךל עידומ 1%6ת0 .לבכה תרזעב
 לע םיאצמנ ךלש ברוצה םגו םירוטילקתה

 קסיד בורצל תוסנל ץלמומ אלו ,10₪ ותוא
 היצרוגיפנוקב םירוטילקתה ןנוכמ תורישי
 רתוול לוכי התא ?תושעל לוכי התא המ .וז
 וא םירוטילקתה ןנוכמ תורישי הבירצה לע
 רבחלו בשחמה תא חותפל לוכי התאש
 ברוצהש ךכ 1-ה לש םילבכה תא שדחמ
 .לבכ ותוא לע ובשי אל םירוטילקתה ןנוכו
 ךכ ,ךבוסמ תצק תויהל לולע הזה ךילהתה
 ןיבמש רחא והשימ וא יאנכטש ץלמומש
 .תאז השעי אשונב

 ,לפנ בשחמה ,היעבב םתלקתנ םא

 תולוק השוע ררוואמה ,הלוע אל רוטילקתה

 ,זעו269וסזתו8ו1.6סחו - לותח לש

 = 4 -עז4-



 | 7 | 0 ץח6 1

 /(גא" :ל םיטי'צ םכל ונאבה םדוקה | ןויליגב
 םינוש םיקירט םיאיבמ ונא תעכו ,תבצ 6
 לבקל ידכ קחשמה ךלהמב עצבל רשפאש
 .תועשעשמ תואצות
 רוחבה 501016 01 1/01+ש₪6 2
 ,תרעובה הדעסמה בלש ףוסב - סקירטממ
 .ךילע תוריל ליחתמש רוחבה תא בטיה ןחב
 תנכות לש סקירטמה ומדמ רוחבה ותוא הז
 .31כח18ַזא 2001 םיעוציבה תוקידב

 התא ,םיתבה תוגג לע ףדרמה ךלהמב -
 5010167 01 לש רטסופ אוצמל לוכי
 דחא ירוחאמ ,רדחב יובח /011טת6 2

 .ץפנל לוכי התאש תונולחה

 אצ ,ןולמה בלשב - הפ התייה יפאב
 רחא רדחל רוזחל הסנו םירדחה דחאמ
 וב רדח אוצמל לוכי התא .ץוחב הגרדמהמ
 רבדה .בגב עוקת דופיש םע תמ רוחב אצמנ
 ! הז םדב הפצרה לע םשר אוהש ןורחאה
 ," פאב"

 ,קנבה תפסכב - םינבצעמ תולוק לוטיב
 תבהבהמה הנריסב תוריל לוכי התא
 תא לטבל ידכ החטבאה רוזאב תאצמנש
 ,וניפול לש ןולמב .ןבצעמה עקרה לילצ
 רוגסל ידכ תילעמב לוקמרה תא ץצופ
 .םש הקיזומה תא דימתל

 גורהל חילצמ התא םא - תודלוח תמחלמ
 חילצמ אוהש ינפל ןורחאה ברקב ביואה תא
 תבכרה בלשב) ולש ןומירה תא קורזל
 ןומירה תא ףוסאל לוכי התא ,(תיתחתה

 קורז .בלשה תלחתהל הרזח ץורלו ולש
 רחואמ .ריקב אצמנש רוחה לא ןומירה תא
 העתפה היהת תודלוחל ,הז בלשב רתוי
 הרונמה סיסבב עגפ ,עטק ותואב .ךרובע
 הפצו הפצרל לופית איה - תדבוע אלש
 םג יאדכ ,הא .תושוע תודלוחהש המב
 התאש רחאל המישמה תורטמב לכתסהל
 .רוחה לא ןומירה תא קרוז

 יאדכ - םיערה ה'רבחה לש תוחיש
 קחשמב םיביואה לש תוחישל בטיה ןיזאהל

 ,1% 3[ לש תורוש םיטטצמ םה -
 ןמז"ל םיסחייתמ וליפאו /\ח16168ת 6
 ,(/\6%1ז לש הנבמה בלשב) םיטרסב "עילק

 םיניזגמה - םיכלכולמ םיניזגמ
 םיארקנ קחשמב םיאצמנש םיכלכולמה
 תונויערה דחא היהש ,/128א 1

 .קחשמה םשל םיליבומה

 ,דרשמב ברקה רחאל - דרשמב ידוס רדח
 הגרדב והשימל ךיישש ידרשמ רוזאל עיגת
 ןטק רדחל סנכנ התא רשאכ .ידמל ההובג
 הנומתב תוריל הסנ ,הדובע ןחלוש םע
 .ןחלושה ירוחאמ תאצמנש

 -₪ת
| "1 

 כו ו ו[ |
 ור 0 ו ו ו

 דחא סנכה ,קחשמה לש םיטי'צה ךסמב
 :םיאבה םידוקהמ
 דחוימ ןמרדייפס - תא א צדדשא
 קיבד ןמרדייפס - 5110[
 ילייר ןב לש תשופחת - 0%
 עיגפייתלב ןמרדייפס - 41א/צדז א[
 "םא המ" תורחת - 68
 תומד תריחב - א[ צץ
 טרס תריחב - (:[צ תא[
 סקימוק ףסוא - תא ם0צ
 בלש תריחב - /[/[5 \/ הת
 לש סקימוק תופיטע - א צא
 קחשמה

 הלילעה רופיס תגצה - א

 ריהמ תשופחת יוניש - 5[ 1.1

 רטיפ תשופחת - א[א ו דא

 רקראפ

 תיקשה שיא תשופחת - 168% ₪5

 םיהדמה

 טרלאקס תשופחת - 5

 תלבגומ יתלב תשופחת - 5צ א

 סרבינוי ןטפק תשופחת - דא 1.

 ןמרדייפס תשופחת - נז[ 0

2009 

 ןמרדייפס תשופחת - 0

 יטויבמיס

 םעופ שאר - תק

 לש תיפוסניא הקפסא - (5

 םירוק

 ולכה - 1

 האלמ תואירב - \/ 5

| 0 "] 
4 | || 
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 ו
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 אא סא םשה תא סנכה
 לוכי התא תעכ ,ךלש תומדה םשכ
 תא ליעפהל ידכ םיאבה םישקמב שמתשהל
 :םיטי'צה
 רוגיש - 5111 + א
 תומלעיה - (?18₪1.+צ
 םימיירפ בצק - - + 1.
 המישמב ןוחצנ - (?141 +5171+א
 לכ לוסיח - 6:11 +11ת1+א
 םיביואה

 ₪( י1י1י1 הז
= 

 טובורה תיינבל םיפסונ 5 ; לבקל יד ידכ
 (50111+4) 57ה שקמ לע הל ,ךלש
 .םיטובורה תדבעמב
 7507מ רתוי לקושש טובור תונבל ידכ
 גוסמ ןויריש תרזעב ותוא הנב ,דנואפ
 תמייסש רחאל .סלגיסקלפ וא םוינימולא
 ןוירישל ןוירישה תא הנש ,ותוא תונבל
 תאז תושעל ךל רשפאי קחשמהו ,רתוי דבכ
 7507מ רתוי לודג ללוכה לקשמה םא םג
 .דנואפ
 ףסוה ,ןושאר טבממ קחשמה תא גיצהל ידכ
 אצמנ טובורה רשאכ .ךלש טובורל המלצמ
 -ה שקמ לע םימעפ רפסמ ץחל ,הריזב
30 

1 2001 
 7-5 ה-7 לא ₪ ---- רבה = ו-0 -- ה-7 הסר

 תומדה םשכ \ םיאבה תומשה דחא תא סנכה
 :םיאתמה טי'צה תא ליעפהל ידכ
 רתוי ההובג תוריהמ - 3 00\ץ
 תוינפב רתוי הבוט הזיחא - (א[קקצ
 רתוי םיקזח םירוצעמ - 1 צץ
 םישארו םיידי ,םיילגר - 1 ,\(נ1[צ ב
 םילודג

 | 5 / 0 ול |
3 / | 

 - \ ו ו . / וז ) /

 .ןולח תא חותפל ידכ 8 שקמ לע .ץחל
 :םיאבה םידוקהמ דחא סנכהו ,החישה
 - 86[ 4608 .ק8110% 168111 9
 תומדה תואירבל תודוקנ 999 תפסוה
 הפועת בצמ - 1111 5%
 םימסקהו םיקשנה לכ - 11
 ףוק רצוי - 1
 תלבגומ-אל הנאמ - 1ת11ח8[/116ת8 1
 (לטבמ 0)
 רוא ףיסומ - 0600161 181 1
 (לטבמ 0)
 היינשל םימיירפה בצק תגצה - 5

 |!( טז5
 ו ן יו

 " ץחל ,קחשמה תוריהמ תא וא ץיאהל ידכ
 םא .10ת5660ט]7 דלקהו 2 שקמה לע
 למס עיפוי ,תואיגש אלל דוקה תא תדלקה
 תילאמשה הניפב תוצר םיילגר לש ןטק
 תוריהמל רוזחל ידכ .ךסמה לש הנוילעה
 לש 28₪%86-ה שקמ לע ץחל ,הליגר קחשמ
 ,(ותוא תיניש םא אלא ,/ שקמה) קחשמה
 אצמנש המ לכל םיצפח 5 ףיסוהל ידכ
 2 שקמה לע ץחל ,ךלש הנסחאה תריסב
 .1שח111]טק דלקהו

1-5 8 

 | 0 א

 ידכ 01 0 דוקה תא סנכה
 .קחשמב תופסונ תוצובק רשפאל

 1 | נז זו[ וס וז |
 יי* <

 שקמ תאו - - שקמ תא קזחה
 ןכמ רחאלו ,קחשמה ךסמב םיצוחל סונימה
 :םיאבה םידוקה דחא תא סנכה
 קחשמ תרימש - 8/6
 המישמה םויס - 6ת0ת15810ת



 העתפה * סקס טז קץ
 תאו ילאמשה ₪1111(-ה שקמ תא קזחה
 תויורשפאה ךסמב םיצוחל סונימה שקמ
 דוקה תא סנכה ןכמ רחאלו ,קחשמה לש
 :אבה
 םיפסונ םיבלש רושפא - 63 קופה
 קחשמב

 ו

 | ןב6ו* זההזופו עחז<
 |ן|יוו 1 . 1 *ן| | י | | . .

 ו ₪ 1

 לע ץחל ,םיטי'צה בצמ תא ליעפהל ידכ
 םושרו קחשמה ךלהמב [3ח1617ה שקמ
 שי) "( 1/6 16]1 1]5₪5 10 568מ"
 יפכ תולודגו תונטק תויתוא דילקהל
 םידוקהמ דחא סנכה ,ןכמ רחאל ,(םושרש
 :םיאבה
 המישמב ןוחצנ - !/\ וצנתתסע 15 ץסש
 תיחכונה
 המישמב דספה - 1 גתר 6/1] סר
 תיחכונה
 המישמ תריחב - 86
 היינב - "1116 18516 ְס 85
 תידיימ

 תודבאתה - 16 1 1011116 [כססתר

 לוטיב - 11 186 6016 566 06 חסוא
 "המחלמ לפרע"
 תלעפה - 1'1] זק סטז ץסטעט 5
 "המחלמ לפרע"
 יוליג - 1 08 566 6169811ץ תסוא

 תושדח תויגולונכט
 םיבצחמ תפסות - 1 /תז 3 6
 - ?ןכס ץסט %חנ61| אס תרופ
 זג תפסות
8 116 01 0007886 1116 
 תווצ תפסות - סז6ש
 םומיסקמ - 5016 ( 64[ 0
 םיבאשמ

 / ו

 ו ב ו ] ּי רו ] " || / יז צב [ץ" ְי וו

 ו | | ו 6( ]| \\ וי

 םידוקהמ דחא סנכה ,קחשמה ךלהמב
 :םיאבה
 גהנה תדסק תרסה - 4
 רטמודיפסה תויורשפא ןיב רבעמ - 0
 עבצב ןטק בכרל תינוכמה יוניש - 1
 בוהצ

 המלצמ יוניש -
 קזנה לוטיב - א
 םילגד ןיא - 99
 םילגלג-רפוס - סזצס
 םימיירפה בצק תגצה - 16

/ 
| 

 ן |, ו + | 4 | | גו "

 ון:

 תומדה םשכ םיאבה םידוקהמ דחא סנכה
 :םיאתמה טי'צה תא ליעפהל ידכ
 1,500 תפסוה - ו זצ כ ה(נח
 רלוד

 תורובחה תגצה -

 רוזא לכב
 אל הרטשמה - 59

 1()-ל העיגמ
 לעדתוצצפ 5/1018 16.86 455 - 5

 לכל האלמ תואירב - 5\(נ\[[,כ

 הרובח
 לכל האלמ תואירב -

 תומד
 םישנא השיש - 51( 15 2% א

/ | | ,| , ₪ . . | : | | | 

 ו |. | ([ 3 /

 .ווטפוה וס

 330808066 לע ץחל קחשמה ךלהמב
 סנכה ןכמ רחאלו ,30'1 לע זאו (הקיחמ)
 ;םיאבה םידוקהמ דחא
 האלמ תשומחת - גחנתוס
 הפמה תגצה - 1ט!!תוגק
 תוצלפמה לכ לוסיח - 11
 יילא" בצמ - ת0]וח
 םיקשנה לכ - 680
 ןוירישל תודוקנ 3זזורסז - 0
 תומלעיה - תעש
 בלש רבעמ - 1
 תוחתפמה לכ - 8

 ' ן |[ - /

 | \ | | ₪ ' .] | | | ן |ו
 :י ּך ו | , 1 : " | | \ ' . ' |

 דוקה תא סנכה ,בלש רובעל ידכ
 ,/ דץ

 הדליטה שקמ לע ץחל קחשמה ךלהמב
 וז הרושב ,טסקט תרוש חותפל ידכ (-)
 ליעפהל ידכ םיאבה םידוקהמ דחא סנכה
 ;םיאתמה טי'צה תא
 "לא" בצמ - 1 4186]טוס
 תשומחת + םיקשנה לכ - ס19תטפותטש

 ]ב
 .ח.ל.ט .ח"ש 25 חולשמ ימד ללוכ אל .םיעצבמ לפכ ןיא .דבלב השחמהל תונומתה .תע לכב עצבמה תא קיספהל תיאשר גאב



 ו %-%
 "בי ע-י 5 ג ,

 ג ה יוצע צ1--

\ 

 - שב גז 1 ,<
1" 

 ו
 ו ו-4 7

 ה א :

 3-6073682 :תונמזהל ןופלט
 .ח.ל.ט .ח"ש 25 חולשמ ימד ללוכ אל .םיעצבמ לפכ ןיא .דבלב השחמהל תונומתה .תע לכב עצבמה תא קיספהל תיאשר גאב

 הפועת בצמ - 660
 % םוקמב) המלצמה יוניש - 03%
 (3 וא 2 וא 1 סנכה

 ו( זז 4: יה
 ץחל ,םיטי'צה בצמ תא רשפאל ידכ
 רשפא ןכמ רחאל .11(:6+/\1[+5111 לע
 :םיאבה םידוקה תא סינכהל
 עיגפזיתלב ןקחשה - [צ
 תלבגומ אל תשומחת - 1/()
 םוח רחא בקעמ תורשפא לוטיב - 1
 ביריה לוסיח - 5
 החלצהב המישמה םויס - 1.

 ו ה 5
 שן 0 =

;" %- . | |. / 
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 ו 06606[ םז
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 06180115.1ח1 ץבוקה לש יוביג רומש
 תא ךורע .קחשמה תייקיתב אצמנש
 (יוביגה אל ,ירוקמה) 66180116 .1ח1 ץבוקה
 ,חיננ) והשלכ טסקט ךרוע תרזעב
 הרושה תא הנש 40

06610067 1006 = 0 
 תא רומש .66/610061 1006 = 1 ל
 .ץבוקה

 יש 616 5 ] 2 כ 1
 ואוכשספאםםאסש ו =

 ה. : ו 2 / ז '

 / 1 / וע
 '- ןרצע : ; "

 תחת תאצמנש 00118 הייקיתה תא חתפ
 ץבוקה לש יוביג רומש.קחשמה תייקית
 ךורע .וז הייקיתב אצמנש 0618011.ות1
 אל ,ירוקמה) 0613₪11.1ח1 ץבוקה תא
 שפח .והשלכ טסקט ךרוע תרזעב (יוביגה
 ףוס תארקל ( :ם8[68-ב קסועש עטקה תא
 :הז קלחב תואבה תורושה תא ףסוהו ץבוקה

 [וס 13 611101.26/]ת66500018010]
 6ץסס810, 1, 61, 1

 [ וס 1 ה סן101 126 611[ :טדיסתו 18
1 ,1 ,2% ,60810 
 [ ולה ש04כ/טתרכ ] 0% טוחטת[ 1
1 ,611 ,62 ,60810 

 [1ס 136 ?1101.1261כ8תו6961]
 6ץ 00, 1, 1, 1

 יפוריצ רידגהל הז עגרכ תישעש המ
 .קחשמב םינוש םיטי'צ םיליעפמש םישקמ
 ךפוהש טי'צה תא ליעפהל ידכ ,המגודל
 לע ץוחלל ךילע ,העיגפ-יתלבל תומדה תא
1+ ). 
 לולע םיטי'צה בצמב שומיש ;בל םיש
 .קחשמה לש הניקתה הלילעב עוגפל
 קר םיטי'צב שמתשהל ץלמומ ,ךכיפל
 תא ריזחהל םג רשפא .קחשמה םויס רחאל
 .(תובגל ונגאדש) םיירוקמה םיצבקה

 25 /752-ל םיטי'צ

2 50100 660 |610\]: 
 505 0 ו

 קחשמה לש רתויב םיבושחה תונורקעה דחא
 ,ןמזה תא חק .םיכלהמה לש ןובנ ןונכת אוה

 םהלש הרגישה תא ןבה ,םירמושב הפצ
 .תולגתהל ילב םתוא רובעל הסנו
 וידרב עוגפל הסנ ,ךתוא הלגמ רמוש םא
 תפסונ תורשפא .קיודמ קשנ תרזעב ולש
 לודג/דיחפמ יכה קשנה תא ףולשל איה
 וחרבי םירמושהמ קלח - ךתושרב שיש
 ,ינויגה) ובצל 5 םייאמ קשנ הארמל
 ,(?אל
 יושעש) רוניצ דיל אצמנ רמוש רשאכ
 רוניצב תוריל לוכי התא ,(טהול זג ליכהל
 קלחב עגפת םא .רמושב עוגפל ידכ
 םא .עלצי רמושה ,רוניצה לש ןותחתה
 רמושה ,רוניצה לש ןוילעה קלחב עגפת
 םידאה םא .ולש קשנב שמתשהל לכוי אל
 אוה - רמושה לש וידרב ועגפי םיטהולה
 .הרזע 86 לכוי אל
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